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Eerste kwartaalrapportage 2019
In deze eerste kwartaalrapportage van 2019, lees je meer over het diverse
activiteiten van Neerlands diep in de maanden januari, februari en maart.
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.
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Individuele programma’s
inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten

24, 25

nd top 4

individuele programma’s

sept ’18

3e Bijeenkomst
Thema van de bijeenkomst was veranderen als samenspel / samenspel in veranderen;

jan ‘20

januari

teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Na aandacht voor issues die op dat moment speelden voor de deelnemers richtten wij ons de eerste dag met Jaap
Boonstra op ‘Veranderen als samenspel’. We zijn aan de slag gegaan met het onderzoeken van de eigen samenwerkingsvraagstukken en veranderingspraktijken en het inzichtelijk maken van strategieën en interventies voor veranderingen
en vernieuwingen in organisaties en netwerken. Op dag twee ervoeren we samenspel in verandering met Peter van
der Roest. In de metafoor van boksen merkten we hoe je in heftige dynamiek tot een samenspel kunt komen waarin je
allebei nog effectief kunt functioneren. Ook werd tijd genomen de verkregen inzichten met elkaar te integreren.
Rijkswaterstaat 4 | Rijksvastgoedbedrijf 2 | Gemeente Rotterdam 1 | Gemeente Amsterdam 2 | Waterschap 2 |
Gemeente Den Haag 1 | ProRail 1

28, 29

nd top 4
sept ’18

jan ‘20

4 bijeenkomst
Het thema van deze bijeenkomst is leiderschap, levensbeschouwing en inclusie. Veel waarden
die je van huis uit hebt meegekregen, werken nog steeds door in je leiderschap. Hoe wordt je
leiderschap bepaald door je levensbeschouwing?
e

maart

En ook, wat betekent dat eigenlijk voor je (onbewuste) aannames over mensen en voor het werkzaam maken van de verschillen van mensen in jouw organisatie? Hoe meervoudig kun je kijken? Na ruimte voor reflectie op de afgelopen periode,
schoof aan Ila Kasem. Zijn invalshoek is het productief maken van diversiteit op bestuurlijke en leidinggevende niveaus in organisaties. In de middag ontvingen wij Lute Niewerth, portefeuillehouder diversiteit bij de politie. Samen met de deelnemers
verkende hij de issues die spelen bij de politie rond diversiteit, en het belang daarvan om het werk goed te kunnen doen.
Vrijdagochtend werden we in het Kröller Müller museum geconfronteerd met kunst die experimenteel was of is en uitstel
van oordeel vraagt, omdat het anders is dan we gewend zijn. In de middag ging filosoof Menno de Bree met de deelnemers
aan de slag rond thema’s als wanneer ben je geslaagd, nut en zingeving in organisaties, balans en of je moet doen wat je wilt.

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

Kwartaalrapportage Q1 2019

4

inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

6, 7, 8

nd kern 2017-2019

individuele programma’s

okt ’17

febr ‘20

Seminar 7:
Wat aan de orde mag komen…
In dit seminar gingen we op zoek naar onze eigen stijl van conflicthantering, we keken naar
soorten conflicten en conflictsignalen. Escalatie en de-escalatie van conflicten aan de hand
van eigen casuïstiek.

februari

Met een oefening zetten we de eerste stap onder leiding van Stone en Partners met Melinda Warmelink en Dirk Cohen
Tervaert. We zijn daarnaast verder gegaan met ‘de opgave’, welke patronen worden er in je ‘opgave’ zichtbaar? Ernst ten
Heuvelhof nam ons mee in de wereld van procesmanagement, budget overschrijdingen, projectevaluaties en het herkennen
en omgaan met strategisch gedrag, waarmee met eigen casuïstiek werd geoefend. Op de derde dag zijn we aan de slag gegaan
met Nicoline Mulder over Value-Based Projectmanagement. In kleine groepjes hebben de deelnemers de ‘Project Eleven’
voorbereid met voorbeelden uit de eigen complexe praktijk. Hoe maak je jouw project robuust en flexibel genoeg om te
anticiperen op onverwachte en geplande gebeurtenissen?
Rijkswaterstaat 5 | ProRail 3 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Amsterdam 2 | Gemeente Rotterdam 1 | Waterschap 1 |
Ministerie I&W 1

13, 14, 15

nd kern 2018-2020
okt ’18

febr ‘21

Seminar 2:
In welke werkelijkheid werk jij?
Ernst ten Heuvelhof nam de projectmanagers mee in de wereld van processtrategieën, dit om
ze gevoelig te maken voor de gang van zaken in dit soort processen en om hen strategieën
aan te bieden om effectiever te opereren in dit soort processen en betrekkelijk snel iets voor
elkaar te krijgen voor de organisatie.

maart

In de avond van de eerste dag was Raymond Bierens met het thema cybersecurity onze gast. Hoe vitaal zijn onze
infrastructurele werken, onze “beveiligde informatie”? Welke risico’s lopen we en welke bijdrage kunnen we zelf leveren?
André Dorée nam ons mee in hoe we naar organisaties kijken, waar en hoe we de acties en gedragspatronen interpreteren
(pluriform kijken). Hoe proberen we te begrijpen wat er in het proces gebeurt? Hoe geven we daar richting aan?
(sense making & besturing). We zijn ook met onze communicatiestijl aan de slag gegaan aan de hand van een boks-metafoor
onder leiding van John Vis. Ten slotte bekeken we met Marijke Dekkers onze eigen leiderschapsstijl.
Rijkswaterstaat 5 | ProRail 1 | Gemeente Amsterdam 1 | Gemeente Den Haag 1 | Vechtstromen 1 |
Rijksdienst voor ondernemend Nederland 1 | Rijksvastgoedbedrijf 3
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inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten

28

nd kern 2016-2018

individuele programma’s

okt ’16

Certificaatuitreiking
Feestelijke certificaatuitreiking aan alle 16 deelnemers na ruim twee jaar Nd Kern.

maart

maart ‘19

teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

Met een welkomst woordje van Alex Vermeulen, felicitaties van Jan-Hendrik Dronkers, de essentie van het kernprogramma
door Prof. André Dorée, giving back door de deelnemers en de uitreiking van de certificaten door programmamanagers
Joop Bos en Marjan Lont. De bijeenkomst was in het museum Buurtspoorweg in Haaksbergen waar nog een rondleiding is
verzorgd. Alle 16 deelnemers, waarvan één persoon in de ‘reserve tijd voor de afronding van het werkstuk’, het certificaat
behaalden.

doorkijk

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

24, 25

nd brug 14
apr '18

Module 4:
Mijn Waarden
In module 4 stond inzicht in wat je drijft als leider centraal. Met behulp van
Management Drives kregen de deelnemers een instrument in handen om zichzelf en
anderen beter te begrijpen.

nov '19

januari

Daarnaast gingen deelnemers met elkaar in gesprek over hun waarden. Op welk kompas vaar jij? En hoe is dat gevormd
door je persoonlijke geschiedenis. Riek Bakker, stedenbouwkundige van o.a. Kop van Zuid en Leidsche Rijn vertelde over
op welke manier waarden een rol hebben gespeeld in haar loopbaan: over hoe een moreel kompas helpt. Frederique Petit
nam deelnemers mee langs een aantal filosofen en hoe zij tot hun oordeel komen. Tenslotte zijn de voorbereidingen van
de tussenproeves aan de orde geweest.
Rijkswaterstaat 5 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | ProRail 3 | Gemeente Amsterdam 1 | Gemeente Utrecht 1 | HWBP 3
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inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

14, 15

nd brug 13

individuele programma’s

nov '17

Module 5:
Mijn Context
Deze module vond deels plaats in de keet van A9 Gaasperdammerweg en Volkshotel
te Amsterdam. Thematiek betrof de verschillende omgevingen waar een project mee
te maken kan hebben: de eigen organisatie, de politiek, burgers, opdrachtnemers.

sept '19

februari

We waren te gast bij het project SAA (A9 Gaasperdammerweg) van Rijkswaterstaat in Amsterdam. Na een inleiding van
programmadirecteur Hans Ruijter op het thema ‘ruimte houden’, zijn er drie gespreksrondes waarin de deelnemers met
gasten in gesprek gaan. Hoe kun je binnen de strakke regels van de aanbesteding toch flexibiliteit creëren, met Ferdinand
Bockhoudt (Rijkswaterstaat) en Peter Eitjes (Rijksvastgoedbedrijf). Hoe houd je als omgevingsmanager ruimte om te
bewegen in de relatie tussen de omgeving en het project, met Lammert Postma (Rijkswaterstaat) en Aletta Blok (ProRail).
Hoe houd je naar je intern opdrachtgever ruimte om de schakelen in je project, met Peter Schouten (Fluor) en Diederik
van Zanten (gemeente Amsterdam). Op dag twee gaf Robert van der Riet en Andres Dijkshoorn (Ardis) drie perspectieven
van waaruit je naar jouw opgave kunt kijken (ambtelijk, politiek en maatschappelijk) en hoe schakelen tussen de perspectieven bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken waar de belangen elkaar raken.

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

28, 29

nd brug 14
apr '18

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

nov '19

maart

Met Aikido (Peter Hoogeveen) gingen we in op fysieke balans als ervaring en metafoor in samenwerking. Met Shirine
Moerkerken verdiepten we het onderwerp (her)contractering: hoe creëer je condities om een project niet alleen tot een
succes te maken, maar ook werkbaar voor jou en welke verleidingen maken je minder alert? En tenslotte nog een slag
praktischer geoefend met acteurs aan de hand van eigen casuïstiek rondom (her)contractering. Inzicht en omgaan met
interventie-niveaus (inhoud –procedure-interactie) was daar behulpzaam bij onder leiding van Arjan Kindermans.
Rijkswaterstaat 5 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | ProRail 3 | Gemeente Amsterdam 1 | Gemeente Utrecht 1 | HWBP 3
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inhoud

nd brug 14

individuele programma’s
alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

apr '18

nov '19

Tussenproevegesprekken
Tussenproeves voor Nd Brug 14. Waar sta ik als deelnemer aan het programma: inzichten,
resultaten en voornemens voor de 2e helft.

febr - maart

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk

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

neerlands diep

doorkijk

nd brug 15
febr - maart

Intakegesprekken
In februari maart vonden de intakegesprekken plaats voor Nd Brug 15.

Rijkswaterstaat 5 | Ministerie I&W 1 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Amsterdam 2 | Gemeente Rotterdam 2 | ProRail 2 |
Waterschap Rivierenland 1 | Waterschap Aa en Maas (1)

16, 17

nd tech 3
okt '18

mei '19

Module 3
In de derde module waren Linke Sneller (Nyenrode), John Goedee (Optimale samenwerking;
Universiteit Tilburg) en Erik Maas (Assetmanager Dienst Metro & Tram) te gast.

januari

Deze module ging in op IT governance, horizontale ketensamenwerking en informatievoorziening. Sneller ging in op IT
governance en goed opdrachtgeverschap, en besprak manieren om de onderhoudslast van IT te beperken door onder
andere professioneel leveranciersmanagement en standaardisatie. Integraal en horizontaal samenwerken stond centraal
bij Goedee die liet zien dat een functionerende IT dienst of product het resultaat is van een intensieve verkenning met
de gehele keten van de samenwerkings- en informatiseringsprocessen. Maas zoomde in op het proces van overdracht,
indienststelling en inbeheername bij de Noord/ZuidZlijn vanuit het perspectief van de beheerder. Deelnemers werkten
tussendoor individueel of in kleine groepjes aan een eigen praktijkwerkstuk.
Rijkswaterstaat 6 | Gemeente Rotterdam 2 | Rijksvastgoedbedrijf 3

nd tech 4
Kick off Nd Tech 4
Startbijeenkomst van nieuwe lichting Nd Tech, het programma over managen van IT en
nieuwe technologie.

14

maart

Het is alweer de 5e keer dat het Nd Tech programma wordt georganiseerd. Interesse in het programma neemt toe ook
vanuit andere organisaties dan Rijkswaterstaat. Aan deze lichting nemen vier ProRailers deel. Tijdens de startbijeenkomst
verkenden we de vraagstukken van de deelnemers (praktijk) en koppelden deze aan technologische ontwikkelingen
(vergezicht, lonkend perspectief). Daarbij hielp futurist en trendwatcher Tony Bosma (Extend Limits). Beoogde doel was
de belevingswereld van de deelnemers open te breken door hen in groepjes in gesprek te laten gaan over eigen prakrijkvraagstuk en bijbehorend vergezicht.
Gemeente Amsterdam 1 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | Rijkswaterstaat 5 | ProRail 4
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Alumniprogramma’s en activiteiten
inhoud

terugkomdag

individuele programma’s
alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

Nd Brug 5
We waren te gast bij ministerie van Binnenlandse Zaken: een themamiddag met betrekking
tot de vaardigheden en (eigen)aardigheden van coaching van projectteams, onder begeleiding
van Nico Smak van Clear Academy. Daarna bijpraten. Hierbij waren 12 alumni aanwezig.

28

maart

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk
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Teamprogramma’s en activiteiten
inhoud

8

nd spiegel

individuele programma’s
alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

Stationsgebied Driebergen-Zeist
Bij de slotbijeenkomst van de Nd Spiegel over projectbeheersing van het project Stationsgebied Driebergen-Zeist werden de bevindingen van het projectteam en het spiegelteam met
elkaar geconfronteerd.

januari

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Bij deze Nd Spiegel is ervoor gekozen om te focussen op één aspect: de projectbeheersing, waarbij het (integrale)
projectteam van stationsgebied Driebergen-Zeist van de Nd Spiegel wilde leren. Tijdens de slotbijeenkomst werden de
vragen en bevindingen van het spiegelteam, bestaande uit 11 collega’s van andere projecten en uit de ProRail-organisatie,
die het project eerder bezochten, gelegd naast de bevindingen van het projectteam zelf. Van daaruit werden gezamenlijk
lessen geformuleerd, deels voor het project zelf, deels voor andere projecten die kunnen leren van de ervaringen
in Driebergen-Zeist.

7, 8

nd teamleren 2
nov ’17

juni ‘19

5 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 (gemeente Amsterdam).
e

februari

Nd Teamleren is een vorm van collectieve intervisie die ingeleid wordt door een perspectief waarmee alle drie de teams
kunnen werken. Het perspectief voor deze module was die van het paradoxale leiderschap door Ivo Brughmans. Hoe kun
je effectief en inclusief omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s? Over het benutten van de kracht
van de tegenpolen en keuze maken die rechtdoen aan beiden kanten van de medaille. Vaste onderdelen in teamleren zijn:
elkaar spiegelen (wat valt mij op as betrokken buitenstaander), het netwerk verdiepen zodat deelnemers ook in dagelijkse
praktijk op elkaar kunnen terugvallen en stilstaan bij wat de concrete betekenis van het verhaal van de inleider is voor je
eigen project morgen.
Rijkswaterstaat 5 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | ProRail 3 | Gemeente Amsterdam 5

14, 15

nd teamleren 3
sept ’19

maart ‘20

2e bijeenkomst
In de voorbereiding van de tweede bijeenkomst hadden de deelnemers aangegeven de samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer centraal te willen stellen omdat ze
alle drie op een moment zitten dat ze de toon nog kunnen zetten in de samenwerking.

februari

De kernteams van de Blankenburgverbinding, de Afsluitdijk en de Oosterweelverbinding van de linkeroever van de
ring Antwerpen gingen hierover met elkaar in gesprek na een inleiding van Marijke Spanjersberg. Marijke kijkt met een
systemische bril: over patronen zichtbaar maken, over zoeken naar wat werkt voor het systeem als geheel, over ruimte
creëren voor verschillen en het creëren van een nieuw verhaal. En over dat systemen onder druk geneigd zijn om meer
van hetzelfde te doen en het dus zinnig is om gevoeligheid om herhaling te vergroten en daarmee de mogelijkheid om iets
anders te doen. Daarnaast vertelden Arno Kleisterlee (Heijmans) en Erica de Jong (Rijksvastgoedbedrijf) over een succesvolle
samenwerking bij de verbouwing van de Resident. Vaste onderdelen in teamleren zijn: elkaar spiegelen (wat valt mij op als
betrokken buitenstaander), het netwerk verdiepen zodat deelnemers ook in dagelijkse praktijk op elkaar kunnen terugvallen
en stilstaan bij wat de concrete betekenis van het verhaal van de inleider is voor je eigen project morgen.
Rijkswaterstaat 12 | BAM/Antwerpen 6
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inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

21, 22

nd teamleren 4

individuele programma’s

maart ’19

juni ‘20

1e bijeenkomst
De eerste kennismaking met elkaar en met het project: Station Driebergen-Zeist (ProRail),
Knooppunt Hoevelaken (Rijkswaterstaat) en Oranje Loper (Gemeente Amsterdam).

maart

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk

neerlands diep

Jeroen van Hove van het Rijksvastgoedbedrijf 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 de collega’s spiegelen: wat zien en horen we
en wat zien en horen we ook niet? Wat zit er onder de waterlinie? Met elkaar zijn vier thema’s geformuleerd waarop de
teams leervragen hebben voor de komende periode. De teams overwegen het programma aan te vullen met een werkbezoek
op locatie.

doorkijk
ProRail 6 | Rijkswaterstaat 5 | Gemeente Amsterdam 6
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Activiteiten voor ons netwerk
inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk

11

netwerkevents

individuele programma’s

Verdiepingsprogramma organisatiedynamiek
Derde webinar over systeemdenken
In drie webinars doorloopt Jaap Schaveling, hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit, zijn zeven stappen van systeemdenken. In dit laatste webinar ging hij
vooral in op stap 7, het reviewen.

januari

samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

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.
op de website van Neerlands diep.

doorkijk

netwerkevents
Nd Teams
Op donderdag 31 januari was weer ons jaarlijkse Nd Teams, het teamevent voor projectteams
uit het netwerk van Neerlands diep. De bijeenkomst had een bijzonder karakter, een serious
escape beleving met 180 mensen uit 28 projectmanagementteams.

31

januari

Vol overgave hebben de teams gepuzzeld, gestreden en hun uiterste best gedaan om de New Deeplands (het fictieve
eiland voor de kust van Nederland) weer positief in de spotlight te zetten en de oranjehesje van protest naar enthousiast
te krijgen. Benieuwd naar het hele verslag en of het deze teams gelukt is om het tij te keren? Lees hier het hele artikel.
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inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

11

intervisie & reflectie

individuele programma’s

sept '18

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

febr '19

januari

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. Voor de laatste online sessie hadden de teams de drijvende krachten (stap 5) achter de patronen van hun
vraagstuk onderzocht en hadden daarvoor interventies (stap 6) bedacht. De teams reageerden op elkaars uitkomsten,
en ook Jaap Schaveling gaf zijn reflectie.

doorkijk
Rijkswaterstaat 5 | Rijksvastgoedbedrijf 2 | Gemeente Amsterdam 1

24, 25

intervisie & reflectie
jan '18

juni '19

Nd Duurzaamheidschallenge
Kick-off
Om concreet invulling te geven aan de oproep in het op 10 oktober 2018 aangeboden manifest
Versnelling verduurzaming publiek bouw- en infraprojecten zijn we in januari een duurzaamheidschallenge gestart.

januari

Tien verbeterteams van Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn de uitdaging aangegaan om echt werk te maken van de verduurzaming van hun project in weerwil van diverse
systeembelemmeringen. De kick-off stond onder meer in het teken van onderlinge kennismaking, introductie van de te
gebruiken systematiek en het verbeelden van het gewaagde doel.
ProRail 9 | Rijksvastgoedbedrijf 7 | Rijkswaterstaat 32 | Waterschappen 5
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intervisie & reflectie

individuele programma’s

sept '18

Blended verdiepingsprogramma organisatiedynamiek
Afsluitende bijeenkomst
De afsluitende bijeenkomst van het verdiepingsprogramma organisatiedynamiek was
opengesteld voor het netwerk van Neerlands diep.

febr '19

februari

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Hoogleraar Jaap Schaveling gaf hier een introductie op het systeemdenken, dat de basis vormde voor het verdiepingsprogramma, waarin verbeterteams vanuit verschillende organisaties aan een vraagstuk werkten in het samenspel tussen
project en moederorganisatie.
De presentaties van de resultaten vormde de hoofdmoot van de bijeenkomst. Mark Eichner van Rijkswaterstaat
vertelde over de queeste om het programmamanagement binnen Rijkswaterstaat verder te professionaliseren.
Anneli Kramer en Christel Rongen van het Rijksvastgoedbedrijf deden verslag van het systemische onderzoek dat
zij uitvoerden naar de organisatiedynamiek bij complexe ontwikkelopgaven. Edwin Meisner, Marten Klein en
Paul van Rossum van de gemeente Amsterdam vonden veel herkenning bij hun presentatie over capaciteitsvraagstukken
voor projecten in de snelgroeiende stad.

15

intervisie & reflectie
jan '19

juni '19

Nd Duurzaamheidschallenge
1e online reflectiesessie
De Nd Duurzaamheidschallenge is een blended programma. Dit houdt in dat er in het traject
een gemende vorm is van fysieke en online onderdelen. Eerste online onderdeel was deze
reflectiesessie. In virtuele break-outrooms reflecteerden verbeterteams op de voortgang van
elkaars uitdagingen door vragen te stellen, suggesties te doen en tips en adviezen te geven.

februari

ProRail 9 | Rijksvastgoedbedrijf 7 | Rijkswaterstaat 32 | Waterschappen 5

Kwartaalrapportage Q1 2019

14

inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

15

intervisie & reflectie

individuele programma’s

jan '19

maart

juni '19

Nd Duurzaamheidschallenge
1e live vervolgbijeenkomst
Een maand na de 1e online reflectiesessie weer een live bijeenkomst in het LEF future center
met Patrick Buck, voormalig Directeur Projecten als speciale gast. Centraal stond het winnen
van belangrijke stakeholders voor je eigen verduurzamingsambities en -ideeën.

Patrick deelde zijn ervaringen vanuit het perspectief van zowel zijn bestuurdersrol, als die van Projectdirecteur Betuweroute. Geïnspireerd door zijn verhalen zijn de verbeterteams aan de slag gegaan met hun eigen beïnvloedings-strategie, hierin bijgestaan door een aantal ervaringsdeskundigen uit het netwerk van Neerlands diep die zijn als “hulplijn” in
konden zetten.
ProRail 9 | Rijksvastgoedbedrijf 7 | Rijkswaterstaat 32 | Waterschappen 5

intervisie & reflectie

19, 20

Tweedaags seminar System Dynamics met Trafikverket
De tweejaarlijkse kennisuitwisseling met het Zweedse Trafikverket draaide deze editie om
systeemdenken (System Dynamics).

maart

Het 7 stappen model van Jaap Schaveling, dat ook is toegepast bij het blended verdiepingsprogramma organisatiedynamiek, vormde het uitgangspunt voor het creëren van een meervoudige verdiepende analyse van een aantal
door de deelnemers zelf ingebrachte dilemma’s en paradoxen.
Rijkswaterstaat 6 | ProRail 3 | Gemeente 1 | Trafikverket 11

intervisie & reflectie
1 bijeenkomst in 2019:
kennisverlies en vakmanschap in de bouwsector
Neerlands diepgang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die hebben
deelgenomen aan Nd Top van Neerlands diep (alumni) en/of eindverantwoordelijke zijn
of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project.
e

21

maart

Onderwerp van gesprek was: “Hoe krijgt duurzaamheid vorm bij projecten.” Maarten Neelis, strategisch adviseur
duurzaamheid bij Rijkswaterstaat, was te gast.
Rijkswaterstaat 10 | ProRail 1 | Neerlands diep 1
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de verbinders – groep 2

individuele programma’s

sept '18

4e Bijeenkomst
Inspirator voor deze 4e bijeenkomst was Jaap Schaveling, hoogleraar Leiderschap en
Samenwerking aan de Nyenrode Business University. Hij reikte de verbeterteams een
aantal archetype patronen aan die mogelijk representatief zouden kunnen zijn voor
hun vraagstukken.

maart '19

januari

Dit bood een ander perspectief op deze vraagstukken, waardoor nieuwe inzichten verkregen werden in de onderliggende
dynamiek en dan met name in de onbedoelde neveneffecten van de wijze waarop tot dan toe was samengewerkt.
Rijkswaterstaat 4 | Gemeente 1 | Rijksvastgoedbedrijf 2 | Opdrachtnemer 4 | Ingenieursbureau 2

doorkijk

nd gas (groep anders samenwerken) 1

18

1 bijeenkomst in 2019
Uitwisseling van ervaringen en onderliggende patronen en mechanismen in al dan niet succesvolle
samenwerkingen. Thema was dit keer het marktinitiatief ‘Intelligente Infra, verdieping Governance’.
We hadden voor deze gelegenheid Cees van Buchem, Kees Buursink en Ben Spiering te gast.
e

januari

Rijkswaterstaat 5 | BAM 1 | Max Bögl 1 | Gemeente Amsterdam 1 | ProRail 1 | Visser & Smit Bouw 1 |
van Hattem & Blankenvoort 1 | Strukton (1)

nd gas (groep anders samenwerken) 3

22

1 Bijeenkomst in 2019
Deze bijeenkomst vond plaats bij het project SAA A9 Gaaspendammerweg in Amsterdam.
Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vanaf het begin van het project een leertraject aangegaan
rond de samenwerking en hebben daarmee condities gecreëerd die deze samenwerking positief
beïnvloeden.
e

januari

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

7

de verbinders – groep 2
sept '18

maart '19

5 Bijeenkomst
Gerard Scheffrahn, voormalig lid van de projectdirectie van de Noord/Zuidlijn, deelde als
inspirator van de 5e bijeenkomst zijn ervaringen bij dit project.
e

februari

Aan de hand van de beschrijving van 3 crises en hoe hij hiermee is omgegaan, werd de deelnemers duidelijk gemaakt dat
in sommige omstandigheden een paradigmashift nodig is om tot nieuwe oplossingen te komen. Als reflector tijdens de
leersettings vertaalde hij zijn visie naar praktische tips voor de verbeterteams.
Rijkswaterstaat 4 | Gemeente 1 | Rijksvastgoedbedrijf 2 | Opdrachtnemer 4 | Ingenieursbureau 2
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sept '18

maart '19

6e Bijeenkomst
De slotbijeenkomst van De Verbinders stond weer in het teken van de evaluatie en
vooruitblik. De verbeterteams hielden te overstaan van hun promotors een eindpresentatie.
Nog een keer kregen de toehoorders de mogelijkheid om te reflecteren op de resultaten.
Na afloop kregen alle deelnemers een certificaat van deelname uit handen van een van de
stuurgroepleden.

maart

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

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

14

de verbinders – groep 3
maart '18

nov '19

KICK-OFF
Kort na de afronding van De Verbinders groep 2, is de 3e groep al weer van start gegaan.
Net als bij de vorige groepen werd tijdens de kick-off veel aandacht besteed aan onder
meer de onderlinge kennismaking, de uitwisseling van elkaars projectcontext, de introductie
van de systeemgerichte verbeteraanpak en het doorlopen van de eerste leersettings.

maart

Anders dan bij de eerdere groepen, is de deelname van promotors als gelegenheidsleerpartners uitgesteld tot de eerstvolgende bijeenkomst. Dit geeft de verbeterteams meer tijd om hun casus goed scherp te krijgen en het biedt de mogelijkheid om tussen de kick-off en de eerstvolgende bijeenkomst startgesprekken in te plannen met de promotors met als doel
om ze beter aan te laten haken.
ProRail 1 | Rijkswaterstaat 1 | Gemeente 1 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | Opdrachtnemer 5 | Ingenieursbureau 2
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Nieuwe projecten in het netwerk
Het projectennetwerk van Neerlands diep heeft sinds 1 januari 2019 een aantal projecten
die uittreden en een aantal nieuwe projecten. Hieronder is een overzicht van het projectennetwerk per 1 januari.

januari

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk neerlands diep 2019

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Project
Aanpak Ring Zuid Groningen
A16 Rotterdam
Blankenburgverbinding
De Entree
Stationsgebied Driebergen-Zeist
ERTMS
Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP
Knooppunt Hoevelaken
MARKAZ
PHS Amsterdam
PHS Meteren-Boxtel
Rotterdamsebaan
Ring Antwerpen, Linkeroever
SAA A9 Gaaspendammerweg
SAA A6 Almere
SAA A9 Amstelveen
Sluizenprogr. Zeetoegang IJmond
Sluizenprogr. Afsluitdijk
Sluizenprogr. Sluis Eefde
3e Beatrixsluizen Lekkanaal
Sluis Reve
Sluizenprogr. Terneuzen
ZuidasDok
ZwolleSpoort
DOEN! Station Arnhem
De Oranje Loper

Organisatie
Rijkswaterstaat e.a.
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Gemeente Amsterdam
ProRail
ProRail
Rijkswaterstaat + Waterschappen
Rijkswaterstaat
Rijksvastgoedbedrijf
ProRail
ProRail
Gemeente Den Haag
Beheermaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
ProRail
Rijksvastgoedbedrijf
Gemeente Amsterdam

uit het netwerk per 1.1.2019
A2 Maastricht
De Knoop
Noord/Zuidlijn
Ruimte voor de Rivier
Keersluis Limmel

Rijkswaterstaat
Rijksvastgoedbedrijf
Gemeente Amsterdam
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

introductiebijeenkomst
Oranje Loper
Op 1 januari 2019 is het programma Oranje Loper van gemeente Amsterdam lid geworden
van het projectennetwerk van Neerlands diep. Wij organiseerden een introductiebijeenkomst
voor het team. Het project treedt toe tot het projectennetwerk en gaat deelnemen aan
Nd Teamleren 4. Parels en leer- en ontwikkelvragen zijn geïdentificeerd en er is een
eerste match met ons aanbod gemaakt.

5

maart

De gemeente wil de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en 9 bruggen vanaf Raadhuisstraat tot Mercatorplein
vernieuwen. De bruggen zijn ca. 100 jaar oud en einde levensduur. Er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers,
groen en de tram en minder plek voor auto's. Hiermee wordt de verkeersveiligheid en openbare ruimte verbeterd en kan
de tram beter doorrijden. De totale kosten van de realisatie worden op dit moment geraamd op ca. 206 miljoen euro.
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Een keer per jaar houdt de Raad van advies een special, waarbij extra deskundigen uit
het netwerk en de wetenschap zijn uitgenodigd, om te verdiepen op een actueel vraagstuk
of thema. Deze keer stond ‘Opdrachtgeverschap voor projecten’ centraal.

19

februari

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Het onderwerp bleek veelzijdig en vanuit de deskundigen en de wetenschap is een breed palet aan invalshoeken, inzichten
en kennis naar voren gebracht. Vooral het model ‘de diabolo’ (zie foto) geeft houvast voor de dialoog. Na een verdiepende
sessie zijn enkele conclusies getrokken en is aan Neerlands diep geadviseerd om:
• geen apart programma ‘Intern opdrachtgeverschap’ te houden;
• in alle leersettings vertegenwoordigers van alle rollen van opdrachtgever en projectmanagement bijeen te brengen;
• te leren langs de lijnen: 1) Snap je als opdrachtgever waar de PM-er mee bezig is en weet je hoe je hem/haar kunt helpen?
en 2) Begrijp jij als projectmanager je opdrachtgever(-s) nog steeds?;
• ervoor te zorgen dat projectmanagers en teams steviger worden in het organiseren van hun behoefte in de governance
van projecten en programma's;
•Nd Top meer te benutten voor het doordenken van issues die in Nd Brug en Nd Kern naar boven komen, zoals opdrachtgeverschap.
Neerlands diep vertaalt de adviezen naar de praktijk.

Diablo bij projectondersteuning gebruikt bij Raad van advies Special
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promotie hans ruijter
Op 23 maart 2019 waren veel leden van het netwerk van Neerlands diep aanwezig
bij de promotie van Hans Ruijter op het onderwerp ‘Dienend opdrachtgeverschap’
(Resilient partnership) aan de VU van Amsterdam.

23

maart

teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

Neerland diep is trots om Hans, als voorzitter van de Raad van advies en docent in diverse leerprogramma’s, ambassadeur
van het netwerk en actief lid, nu als promovendus met een belangrijke bijdrage aan het vak in het netwerk te hebben.
Hij versterkt de grondvesten van de academie en de verbinding met de wetenschap. Zijn methode van het ophalen van
verhalen en ‘het werken aan een sterke matras’ wordt binnen de praktijk van Neerlands diep omarmd. Er komt binnenkort
een interview met Hans op de website van Neerlands diep.

doorkijk

ronde contactpersonen
Alex Vermeulen (Directeur) en Maaike Ruiten-Hielkema (Account/relatiemanager) hebben het
initiatief genomen om een ronde langs alle contactpersonen van de partners te doen.

maart

Doel van de overleggen is om de relatie met de contactpersonen te intensiveren en om het proces rond de werving,
selectie en voordracht van kandidaten voor programma’s en activiteiten van Neerlands diep te bespreken. Met name de
toenemende vraag naar de individuele programma’s (Nd Brug met name) en de ‘oververhitting in de sector’, zijn aanleiding
om met deze sleutelrolhouders goed in contact te blijven.

organisatieontwikkeling neerlands diep
Neerlands diep wordt, als samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Utrecht en ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat, op het gebied van de
bedrijfsvoering ondersteund door de directie NOVA van Rijkswaterstaat.

maart

Met deze directie wordt intensief samengewerkt om dit “huisvaderschap” zo in te richten dat de rol van Rijkswaterstaat
als een van de partners duidelijk wordt onderscheiden van de rol van “huisvader” voor de bedrijfsvoering. Zowel aan de
kant van Rijkswaterstaat als een de kant van Neerlands diep vergt dit aanpassingen in procedures, systemen en informatievoorziening.
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8 april 2019

individuele programma’s
kick-off nd brug 15

mei 2019 Q4

16 april 2019

activiteit voor ons netwerk
nd topics

juni 2019

18 juni 2019

activiteit voor ons netwerk
nd webinar

25 juni 2019

activiteit voor ons netwerk
afsluitende bijeenkomst nd
duurzaamheidschallenge
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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
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