
organisatiedynamiek
Vanuit een systemische bril naar de
wereld van projectmanagement kijken.
Een thema dat in meerdere activiteiten van
Neerlands diep aandacht heeft gekregen in
2018 en verder is uitgewerkt in het Blended
Verdiepingsprogramma Organisatiedynamiek
met professor Jaap Schaveling.
Tijdens een mix van online en fysieke sessies,
hebben gemengde teams van moederorganisatie
en project, samen gewerkt aan een actueel
vraagstuk in de verhouding tussen project en
lijn. De onderliggende methode van systeem
denken geeft inzicht in de stakeholders,
de onderlinge relaties en de onderliggende
drijfveren en biedt zo meer grip op het
veelomvattende geheel van een project.


alex vermeulen
(neerlands diep)
‘Wij zitten als netwerk Neerlands diep op
een geweldige berg praktijkkennis van niet
de minsten in dit vak. Als academie zijn we
het aan ons zelf en onze partners verplicht
om nieuwe ontwikkelingen van het vak in
de praktijk te duiden en richtinggevend te
laten zijn voor de leeractiviteiten.’


tobias van dijk
(rijkswaterstaat, deelnemer de verbinders)
‘Dit programma is een steen in de vijver.
Je ontwikkelt gedachtegoed waarmee je in je
organisatie een vliegwielfunctie krijgt.
Bovendien neem je de opgedane inzichten mee
in je volgende project. Je creëert dus als het
ware een beweging. Dat is ook nodig, want
er is bij beide partijen (opdrachtgever en
opdrachtnemer) een wereld te winnen
aan houding en gedrag.’


integraal projectmanagement (ipm)
Freek Wermer (Rijkswaterstaat) een actief
lid uit het netwerk van Neerlands diep en
de specialist projectmanagement bij
Rijkswaterstaat. Al sinds 2006 staat hij aan
de wieg van Integraal projectmanagement
(IPM) en ontwikkelde hij zich in de loop der
jaren tot hoeder van de werkwijze. Onder de
vlag van Neerlands diep schreef hij in 2018
het boek De kracht van een driehoek dat hij
tijdens de Nd Topics op 25 september
lanceerde. Een zeer hoge opkomst geeft te
kennen hoe de thematiek leeft in de sector.

deelname individuele programma's
in vergelijking met voorgaande jaren
Deelnemers
2015

179
174

2016

170

2018

Alumni
2015

203
258

2017

337

2018
Opdrachtgeversprogramma
HWBP
Nd Tech

Nd Brug
Nd kern
Nd Top

179
174

2016

195

2017
170

2018

Alumni

De initiatieven die in 2017 zijn gestart
zijn bekrachtigd met een vervolg; nieuwe
editie Nd Zomergast, twee nieuwe edities
van Nd Teamleren en een nieuwe website.
Daarnaast heeft ons netwerk met diverse
nieuwe initiatieven kennis kunnen maken
rondom duurzaamheid, lijn-project
dynamiek en systeem denken.

153

2016

Deelnemers
2015

In dit jaar is ook het fundament verder
gebouwd onder de ontwikkeling van het vak
projectmanagement en de internalisering
hiervan in de programma’s en activiteiten.

195

2017

deelname individuele
programma's per partner

Voor Neerlands diep en haar netwerk was
2018 een goed jaar. We zijn het jaar gestart
met een nieuwe directeur die de banden
met onze partners heeft voorgezet en
uitgebouwd.

2015

153
203

2016

258

2017

337

2018

kosten in vergelijking
met voorgaande jaren


anneli kramer
(rijksvastgoedbedrijf, alumnus nd kern)

2015 € 2 4 3 2 0 0

‘De groep is ontzettend belangrijk binnen Nd Kern. Op neutraal terrein
sparren met gelijkgestemden, met lotgenoten van andere organisaties:
dat is een grote toegevoegde waarde van dit programma. Tijdens iedere
bijeenkomst en zelfs tussen de bijeenkomsten waren er reflectiemomenten
ingebouwd. In een veilige omgeving samen helikopteren, reflecteren met
anderen die de stress en de druk waarmee je te maken hebt herkennen:
dat is zó waardevol.’

2016 € 2 3 6 1 0 0
2017 € 2 3 5 8 0 0
2018 € 2 4 3 3 0 0

participatie op organisatieniveau in 2018
totaal 1.558

bijeenkomsten in 2018
totaal 89
ALUMNIPROGRAMMA'S EN ACTIVITEITEN

505

Rijkswaterstaat

11
10

Nd Verdiepingsmodules
Nd Alumni Terugkomdagen

21

3
4
4

Nd Co-Creatie

6

Gemeente Utrecht

28

Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel

24

Provincies

14

Trafikverket (Zweden)

11

Gemeente Rotterdam

11

Kennisinstellingen

10

9

Nd GAS
OVERIGE ACTIVITEITEN

7

Nd Introductiebijeenkomsten

2
2

Overige open interactieve netwerkbijeenkomsten

34

Overig landelijke overheid

IN SAMENWERKING MET DE MARKT

Internationale kennisuitwisseling

26

Gemeente Den Haag

Nd Webinar
Neerlands diepgang

48

Advies-/Ingenieursbureaus

1
1

Nd Topics

79

Waterschappen

NETWERKBIJEENKOMSTEN
Nd Zomergast

131

Aannemers

3

Nd Teams

184

Rijksvastgoedbedrijf

Nd Spiegel
Nd Atelier

197

Gemeente Amsterdam

5

Nd Teamleren

241

ProRail

TEAMPROGRAMMA'S EN -ACTIVITEITEN

Onbekend

7

Overige gemeentes

6

Schiphol Group

2

bijeenkomsten en deelnemers in
vergelijking met voorgaande jaren



2015

2016

2017

2018

76

74

102

89

Totaal aantal deelnemers

1.087

1.053

1.527

1.558

Totaal aantal deelnemers
uit Nd-projectennetwerk

427

366

481

608

Aantal unieke deelnemers uit
Nd-projectennetwerk (bereik)

208

215

217

294

Aantal bijeenkomsten

Waterschappen
Overige (semi)overheid
(incl. Tennet)
Provincies

Rijkswaterstaat
ProRail
Rijksvastgoedbedrijf
Grote gemeenten (G4)

De partnerorganisaties hebben doorlopend
gebruik gemaakt van mooie programma’s en
activiteiten en hebben veelvuldig kennis
uitgewisseld binnen een krachtig projectennetwerk.

luc boekestijn
(neerlands diep)
‘Het vak projectmanagement ontwikkelt zich voortdurend en sommige trends
maken het voor projectmanagers extra moeilijk om de balans erin te houden.
Zo zijn er minder zekerheden, wordt de scope vaak langer en neemt de
dynamiek met de omgeving toe. Daar moet je mee om leren gaan en
daarbij willen wij als Neerlands diep ondersteunend zijn.’


duurzaamheid
Als één van de grootste maatschappelijke trends van deze tijd, heeft duurzaamheid
binnen Neerlands diep een serieuze plek. Vanuit het lerend netwerk duurzaamheid
is in 2018 een manifest opgesteld met een oproep aan de partnerorganisaties
versnelling te bereiken op dit gebied. Het was het startpunt van de Nd Duurzaamheids-challenge waarin tien gemengde teams werken aan die versnelling. Daarnaast
heeft ons netwerk meer zicht gekregen op lessen uit de praktijk met een onlineserie ‘Gaan voor Duurzaam’ waar in vijf afleveringen, vijf verschillende projecten
uit het netwerk hun lessen hebben gedeeld over duurzaamheid.

participatie op
projectniveau in 2018
Totaal 608

Projecten uit Nd-projectennetwerk
Schiphol Amsterdam Almere (SAA) 62 25

meest bezochte bijeenkomsten in 2018
Nd Teams

Uniek 294

136
Nd Zomergast met Hans Ruijter

23/11

110

HWBP 45 34

Symposium Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

73

MARKAZ 44 15
Nd Topics Integraal Projectmanagement

Noord/Zuidlijn 44 22

62

Stationsgebied Driebergen - Zeist 42 14

Nd Webinar denkpatronen herkennen met Suzanne Weusten

De Entree 41 17

46

Zuidasdok 36 25
De Knoop 32 11

neerlands diep online in vergelijking
met voorgaande jaren

ERTMS 32 12
Aanpak Ring Zuid Groningen

27 8

Ring Antwerpen

24 9

Afsluitdijk

21 8

18 6

PHS Meteren - Boxtel

18 11

Ruimte voor de Rivier 18 14
RWS Sluizenprogramma

18 9

PHS Amsterdam 17 13
Rotterdamsebaan

16 8

A16 Rotterdam

15 7

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

11 6

ZwolleSpoort / Zwolle - Herfte

42

Zeetoegang IJmond

41

2016

2017

2018

32.458

30.924

25.502

16.507

Aantal twittervolgers

787

876

895

901

Aantal LinkedIn volgers

658

700

720

734

Aantal verstuurde mailings

57

65

78

77

Aantal live volgers webinars

50

103

134

164

Aantal downloads webinars

2.284

681

604

247

Aantal bezoekers website

A2 Maastricht 19 17
Blankenburgverbinding

2015

Neerlands diep heeft in 2018 een nieuwe website gekregen.
Door een meer accurate meting wijken de cijfers af van voorgaande jaren.

meest gevolgde en gedownloade webinars in 2018
Denkpatronen herkennen met Suzanne Weusten


vakontwikkeling

46

132

Macht voor de projectmanagement met Oscar Davids

Samen met ons netwerk zijn we op een continue
zoektocht naar de toekomst van het vak projectmanagement dat zich middenin de praktijk ontwikkelt.
Als Neerlands diep willen we aan die ontwikkeling
betekenis geven en daarmee richting bepalen voor onze
leeractiviteiten, iets wat in 2018 een volwaardige plek
heeft gekregen. We onderscheiden vier gamechangers
in ons vak: van realisatie naar vervanging, duurzaamheid,
digitale revolutie en de veranderende rol van de omgeving. Deze ontwikkelingen zien we in onze activiteiten
terug en krijgt in het bijzonder aandacht in de zes-delige
serie van de Nd Webinars over de toekomst van het
vak welke is gestart in 2018.

43

72

Publieke waarde creëren in de vloeibare samenleving met Farid Tabark
14

56

No one is in charge met Geert Teisman
77

27

Live volgers 124

Systeemdenken met Jaap Schaveling 1
27

18

Downloads 247

Systeemdenken met Jaap Schaveling 2
22

15

Totaal 371


maaike ruiten-hielkema
(neerlands diep)
‘Het projectennetwerk draaide in
2018 sterk, met veel activiteit en energie.
Mede door nieuwe projecten die zich
aansluiten, zelfs internationaal vanuit
België met de Oosterweelverbinding
(Linkeroever) Ring Antwerpen. We deden
meer Nd Spiegels en Nd Ateliers dan ooit
in één jaar. En Nd Teamleren, waarin drie
teams met elkaar aan de slag zijn, heeft zich
inmiddels bewezen en is een groot succes.
Een jaar om trots op te zijn’

‘18

projectennetwerk in 2018
rijkswaterstaat
A2 Maastricht
A16 Rotterdam (eerste jaar)
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Afsluitdijk
Blankenburgverbinding
Ruimte voor de Rivier (laatste jaar)
RWS Sluizenprogramma
Schiphol Amsterdam Almere (SAA)
Zeetoegang IJmond

rijkswaterstaat/gemeente & provincie groningen
Aanpak Ring Zuid Groningen

rijkswaterstaat/prorail/amsterdam
Zuidasdok

rijkswaterstaat/waterschappen
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

gemeente amsterdam
De Entree
Noord/Zuidlijn (laatste jaar)

rijksvastgoedbedrijf
De Knoop
MARKAZ

prorail
PHS Amsterdam (eerste jaar)
PHS Meteren - Boxtel
Stationsgebied Driebergen - Zeist (eerste jaar)
ZwolleSpoort / Zwolle - Herfte (eerste jaar)

ministerie van i&m
ERTMS

beheermaatschappij antwerpen mobiel (bam)
Ring Antwerpen (eerste jaar)

gemeente den haag
Rotterdamsebaan
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