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In deze tweede kwartaalrapportage van 2019, lees je meer over het  
diverse activiteiten van Neerlands diep in de maanden april, mei en juni. 

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.

Tweede kwartaalrapportage 2019
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Rijkswaterstaat 4  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  Gemeente Rotterdam 1  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Waterschap 2  |   
Gemeente Den Haag 1  |  ProRail 1

nd top 4
 

5e Bijeenkomst
Thema van deze bijeenkomst was patronen herkennen en doorbreken.

Voorafgaand aan deze module werden tussengesprekken met elk van de  
deelnemers gevoerd.

13, 14 
 juni 

In deze bijeenkomst keken we naar patronen bij jezelf, je team en je organisatie. Door welke brillen kun je naar 
patronen kijken? Hoe hangen ze met elkaar samen en hoe heb jij daar invloed op als leider? We begonnen bij eigen 
schaduwpatronen; wat is je natuurlijke manier van reageren als je onder druk staat? Wat betekent dit? Welk tegengedrag 
roep jij op in je team? In de aandachttraining van Petra Keuchenius ervoeren we hoe je opmerkzaam kunt zijn op je 
eigen patronen en hoe je je impulsen kunt beïnvloeden. Met Arend Ardon keken we naar patronen in organisaties; hoe 
blijven die in stand, wat doe je daar zelf in, en hoe kun je die patronen doorbreken. Madeleine Ingenhousz, liet ons met 
zangoefeningen op een bijzondere manier de kracht van je eigen stem in een groep ervaren.

sept ’18 jan ‘20

Individuele programma’s

nd kern 2018-2020 
 
Seminar 3: 
Tijdens dit seminar stonden we onder andere stil bij de samenwerking met de markt,  
de ontwikkelingen in de bouwketen onder leiding van prof. Andre Dorée. Zowel bij  
opdrachtgevers als bij aanbieders moet continu op de veranderende omstandigheden  
worden ingespeeld. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? 

8, 9, 10 
 mei

We concentreerden ons daarbij op (het marktsegment) de professionele publiek opdrachtgever. Gasten uit de markt waren; 
Hans Nijssen van Gerco Brandpreventie en Sven Plasman van Fugro.

Hoe zien we de onderstromen bij samenwerking onder leiding van prof. Sandra Schruijer. Sandra kijkt vanuit psychologisch 
perspectief naar samenwerking. Vraagstukken die spelen zijn onder andere hoe te werken met diversiteit van belangen, 
doelen, perspectieven en identiteiten. Waardoor ontstaat een conflict? Welke condities zijn belangrijk om tot samenwerking 
te komen? Hoe ga je om met gevoelens van onzekerheid en ambiguïteit? In de avond vond een sessie Balans en mindfulness 
plaats, onder leiding van Barbara Doeleman. 
 
De derde dag stond in het teken van persoonlijk leiderschap onder leiding van Marijke Dekkers (BMC). Wat is je eigen stijl 
van communiceren? Hoe herken je de dramadriehoek en hoe buig je deze om naar een winnaarsdriehoek?

febr ‘21okt ’18

Rijkswaterstaat 5  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Den Haag 1  |   
Rijksdienst van Ondernemend Nederland 1  |  Waterschap 2

nd kern 2017-2019 
 
Seminar 8 
In dit seminar traden we de wereld binnen van framing, media, pitching en beeldvorming. 
Grote projecten zijn media gevoelig en beeldvorming kan van grote invloed zijn op het 
verloop van het project. 

17, 18, 19 
april

Prof. Hans de Bruijn droeg het theoretisch kader aan waarna we aan de slag gingen met eigen casuïstiek en het re-framen.  
We gingen in gesprek met Youssef Eddini (managing partner bij communicatiebureau Van Luyken), waarbij wij inzoomden 
op de vraagstukken: ‘Hoe houd je de regie op een interview met een journalist? Hoe kun je je inhoudelijk voorbereiden? 
Wat zijn de leerzame blunders en patronen?’ Daarnaast oefenden we met pitching om kort en krachtig je boodschap over 
het voetlicht te brengen. Op de derde dag was Susanne Weusten van de Denk Academie te gast. Suzanne in de bewuste en 
onbewuste vooringenomenheid en het voorkomen van aannames. 

Rijkswaterstaat 5  |  ProRail 3  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Gemeente Rotterdam 1  |  Waterschap 1  |  
Ministerie van Infrastructuur en Waterschap 1 

febr ‘20okt ’17
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nd brug 13
 

Module 3: Mijn team
Deze module is in verband met omstandigheden naar achteren geschoven en vond plaats  
in hotel de Gouden Leeuw te Bronckhorst. 

11, 12 
 april 

De eerste dag werd onder begeleiding van bureau TWST gesproken over hoe onze overtuigingen de wijze bepalen 
waarop wij (met teamleden) communiceren en hoe wij daarin andere keuzes kunnen maken, de eigen casuïstiek  
hierin en het thema werkplezier en eigen team. De tweede dag gaf Tica Peeman inzicht in teamontwikkeling en  
groepsdynamiek. Aan het einde van de dag gingen we aan de slag met schapen drijven, waarin ieders natuurlijke  
leiderschapsstijl als vanzelf boven kwam drijven.

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

nd kern 2017-2019 
 
Seminar 9 
Onder leiding van Karin van Helmond (Projectmanager ProRail) en Hans Heijda zoemden  
we in op fasen van teamontwikkeling en leiderschap. Het doel was inzicht te krijgen in  
het concept eenheidsontwikkeling door te reflecteren, analyseren en verbreden van eigen 
gedragsrepertoire en toepassingsmogelijkheden in het eigen team. 

26, 27, 28 
juni

Samenwerkingsverbanden staan bol van irrationele dynamieken. Sturing geven aan samenwerkingsverbanden is mede daar-
door nooit alleen maar cognitief, een rechtlijnig proces dat zich aan de oppervlakte afspeelt. Samenwerking drijft vooral op 
het aanvoelen van de onderlinge verhoudingen en processen. Jurg Tholke nodigde de deelnemers uit om in te stappen in een 
simulatiespel ( gebaseerd op Otto Scharmer, verbonden aan het MIT in Boston). Met als bedoeling onze eigen mentale mo-
dellen te onderzoeken; op welke manier hebben we geleerd de wereld te zien? Meer gevoel ontwikkelen voor de irrationele 
kant van samenwerken. Wat is je eigen persoonlijke leiderschapsuitdaging om te leren werken met de onderstroom? Hoe 
spelen onderstroom dynamieken in jouw complexe werkomgeving en ‘in’ je eigen leiderschap? Tijdens de derde dag gingen 
we aan de slag met Rik Sonneveldt (Projectmanager Rijkswaterstaat ) over verandermanagement met eigen casuïstiek.

Rijkswaterstaat 4  |  ProRail 3  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Gemeente Rotterdam 1  |  Waterschap 1  |  
Ministerie van Infrastructuur en Waterschap 1 

febr ‘20okt ’17

nov '17 sept '19

nd brug 13
 

Module 7: Mijn Oogst
Deze module was de laatste voor de eindproeves. In Rhederoord te Dieren stond het maken 
van een filmpje onder begeleiding van Bert Kuizenga over de oogst van de deelnemer over de 
afgelopen twee jaar centraal. 

6, 7 
 juni

Daaraan voorafgaand was er een workshop over personal branding en een training van Wendy Hooghiem over  
non-verbale uitstraling en authenticiteit. Aan het einde werden de filmpjes plenair getoond waarop de deelnemers 
elkaar feedback konden geven. Ook Peter van der Geer gaf een workshop over debat en dialoog.

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

nov '17 sept '19
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nd brug 14 
 
Module 6: Mijn context 
In deze module ging het over de verschillende perspectieven waar je in een project mee  
te maken hebt: je organisatie, de politiek, burgers, opdrachtnemers. Elk heeft zijn eigen  
werkelijkheid en hoe ga je daar als projectmanager mee om? 

27, 28 
juni

De eerste dag stond de relatie met de opdrachtgever centraal en vertelde Hans Ruijter over 'resilient partnership' en  
zijn kijk erop en ervaringen daarmee bij het project Schiphol Amsterdam Almere (SAA). We hebben ook een bezoek  
gebracht aan de Gaasperdammertunnel, een onderdeel van SAA. 
De tweede dag hebben we het politieke, het ambtelijke en het maatschappelijke perspectief uitgewerkt onder leiding  
van Ardis. Een belangrijk inzicht was de noodzaak op aandacht voor alle perspectieven en gevoeligheden. Indien een  
perspectief onvoldoende aandacht krijgt, leidt dit tot media-aandacht. 

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

nd brug 15 
 
Kick Off 
In Villa Jongerius te Utrecht kwamen alle deelnemers en hun leidinggevenden bij elkaar voor 
de start van het programma. Middels systeemopstellingen konden de deelnemers alvast aan 
elkaar wennen. Alumni deelden hun ervaringen en leidinggevenden werden bijgepraat over 
hun rol.

8 
april

Rijkswaterstaat 5  |  Ministerie van Infrastructuur en Waterschap 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |   
Gemeente Rotterdam 2  |  ProRail 2  |  Waterschap Rivierenland 1  |  Waterschap Aa en Maas 1

april '18 nov '19

april '19 april '21

nd brug 15 
 
Eerste proevegesprekken
Met elke deelnemer vonden gesprekken plaats, waarbij ook de leidinggevende, de program-
mamanager en een assessor een rol speelden. Hierin werd de onderzoeks-leer vraag voor het 
programma bepaald.

 
april - mei

Rijkswaterstaat 5  |  Ministerie van Infrastructuur en Waterschap 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |   
Gemeente Rotterdam 2  |  ProRail 2  |  Waterschap Rivierenland 1  |  Waterschap Aa en Maas 1

april '19 april '21

nd brug 15 
 
Eerste module: de Spiegel 
Op buitengoed de Uylenburg te Delftgauw vond op de eerste ochtend een uitgebreide en 
interactieve kennismaking plaats onder begeleiding van Andre Besseling. Daarna volgde  
een uitgebreide sessie over Voice Dialogue van Rene Meijer. Ervaring leert dat deze methode 
het reflecteren vergemakkelijkt. 

14, 15 
juni

In de avond zijn de diverse leervragen uitgewisseld. De tweede dag was er een ontmoeting met paarden. Tijdens deze  
interacties blijken steeds de leervragen als vanzelf te komen bovendrijven. De dag werd afgesloten met een gesprek  
met de directeuren Anneloes van Boxtel (Rijksvastgoedbedrijf) en Hans Versteegen (Rijkswaterstaat, ZuidAsDok). 

Rijkswaterstaat 5  |  Ministerie van Infrastructuur en Waterschap 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 3  |   
Gemeente Rotterdam 2  |  ProRail 2  |  Waterschap Rivierenland 1  |  Waterschap Aa en Maas 1 

april '19 april '21
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nd tech 4
 
Modules 1 en 2
De eerste module van Nd Tech 4 werd georganiseerd op Strijp S, een voormalig Philips-terrein 
dat nu in gebruik is als creatieve werkomgeving voor startup en scale-ups voor communicatie, 
technologie en duurzaamheid bedrijven. 

8, 9 
mei

20, 21 
juni

Twee dagen met interactieve sessies over hoe je binnen grote publieke organisatie innoveert. Dit thema is gegeven  
door lector Ger Post Business Entrepreneurship (Fontys) organisatie-ontwikkeling en innovatie. De tweede gast was  
John Goedee. Hij is als bijzonder hoogleraar Complexe Samenwerkingsprocessen verbonden aan Universiteit van Tilburg. 
Met John hebben we verschillen verkend tussen projectmatig werken en horizontale samenwerkingsvormen, vraaggericht 
werken en succesfactoren voor complexe samenwerking. Vast onderdeel van de tweedaagse sessie is een mini-excursie 
startups op Strijp S waaronder het Smart City Living Lab van Volker Wessels en Gemeente Eindhoven over gebruik van 
sensors en data.

ProRail 4  |  TGV 1  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Rijkswaterstaat 5 
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Alumniprogramma’s en activiteiten

terugkomdag
 
Nd Top 2 
Thema van de bijeenkomst was reflectie en veranderend samenspel tussen overheidslagen. 

24
mei

In Middelburg werden de alumni ontvangen bij een van de deelnemers thuis. Hier was aandacht voor de ervaringen  
van een ieder over de afgelopen periode. Vervolgens gingen de alumni in het provinciehuis in gesprek met Han Polman, 
Commissaris van de Koning. Aanleiding was een artikel van hem over veranderend samenspel tussen overheidslagen. 
De dag werd afgesloten met borrel en diner.

terugkomdag
 
Nd Top 1 
Thema van de bijeenkomst was leiderschap. 

18
juni

Yvonne Burger schetste de ontwikkeling van het denken over leiderschap in de afgelopen eeuw, waarna we het over de 
ontwikkeling van het leiderschap bij de deelnemers in de afgelopen vijf jaar hadden. Iedereen had zijn eigen authentiek en 
persoonlijk verhaal. De dag werd afgesloten met borrel en diner, waarbij ook Illya Soffer, mede programmamanager van 
Nd Top 1, aanschoof.

terugkomdag
 
Nd Brug 12 
Thema van de bijeenkomst was samenwerking met de binnen- en buitenwereld.

21
juni

Behalve bijpraten met elkaar was er aandacht voor het thema ‘Samenwerking met de binnen- en buitenwereld’ met  
Nathalie Vrancken (de externe voorzitter): ‘the next level’ in samenwerking. Focus lag hierbij op gedrag in relatie tot  
externe partijen. Ook was er gelegenheid tot intervisie met betrekking tot de toekomst en om te praten over hun  
mogelijke bijdragen aan het netwerk Neerlands diep. Twaalf van de zestien alumni waren aanwezig. 
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Teamprogramma’s en activiteiten

nd spiegelatelier
 
PHS Amsterdam
Dit Nd Spiegelatelier stond in het teken van de governance en de samenwerking binnen  
het kernteam en tussen kernteam en PHS programma met bijbehorend sturingsmodel. 

16 
mei

Een kernteam van acht PHS Amsterdam deelnemers, gespiegeld door acht collega’s van ProRail, Hoogwaterbeschermings-
programma, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag. 
Dit spiegelatelier duurde de hele dag en bracht zowel PHS als de spiegelaars nieuwe perspectieven. 

Rijkswaterstaat 12  |  BAM/Antwerpen 6 

ProRail 6  |  Rijkswaterstaat 5  |  Gemeente Amsterdam 6

nd teamleren 4 
 
2e bijeenkomst
In teamleren 4 zochten de projecten Station Driebergen-Zeist (ProRail), Knooppunt  
Hoevelaken (RWS) en Oranje Loper (Gemeente Amsterdam) naar kruisbestuiving en naar  
een vertaling van de inzichten naar het project en het team. Teamleren is een vorm van  
georganiseerde collectieve intervisie die ingeleid wordt door een perspectief waarmee  
alle drie de teams kunnen werken.

6, 7 
juni

Het perspectief van de module was die van paradoxaal leiderschap. Het werken van projectmanager is voortdurend omgaan 
met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s. Hoe benut je de kracht van de tegenpolen en hoe maak je keuzes 
die rechtdoen recht doen aan beide kanten van de medaille. Op de tweede dag is aandacht gegeven van de theorie naar de 
praktijk. Ook hadden rolhouders tijd onder elkaar en tijd voor de teamspiegel.

juni ‘20maart ’19

nd teamleren 3 
 
3e bijeenkomst
In teamleren 3 zochten de projecten Linkeroever van de Ring Antwerpen, de 
Blankenburgverbinding en de Afsluitdijk naar kruisbestuiving en naar een vertaling 
van de inzichten naar het project en het team. 

23, 24 
mei

Teamleren is een vorm van georganiseerde collectieve intervisie die ingeleid wordt door een perspectief waarmee alle drie 
de teams kunnen werken. Het perspectief van de module was die van paradoxaal leiderschap. Het werken van projectma-
nager is voortdurend omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s. Hoe benut je de kracht van de te-
genpolen en hoe maak je keuzes die recht doen aan beide kanten van de medaille. Op de tweede dag is aandacht gegeven 
van de theorie naar de praktijk. Ook hadden rolhouders tijd onder elkaar en tijd voor de teamspiegel.

maart '20sept '19
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Rijkswaterstaat 6  |  Rijksvastgoedbedrijf 5  |  Gemeente Amsterdam 5

nd teamleren 2 
 
6e bijeenkomst
In teamleren 2 zochten de projecten Aanpak Ring Zuid Groningen (RWS), MARKAZ/kazerne 
Vlissingen (RVB) en de Entree van de gemeente Amsterdam naar kruisbestuiving en naar  
een vertaling van de inzichten naar het project en het team. Teamleren is een vorm van  
georganiseerde collectieve intervisie die ingeleid wordt door een perspectief waarmee  
alle drie de teams kunnen werken. 

13, 14 
juni

In de laatste module liet Peter Hoogeveen (aikido) de deelnemers ervaren over hoe je van het uitschakelen van tegenstanders 
naar inschakelen van medestanders kunt komen. Over hoe we vaak onbewust weerstand inbrengen en hoe we ons daarvan 
niet bewust zijn. Daarnaast hebben we een reconstructie gemaakt van de (leer)weg die elk project heeft doorgelopen in de 
periode van teamleren. Wat waren de markante momenten? We hebben afgerond met een advies aan elkaar: ‘wat denken wij 
dat belangrijk is om voor ogen te houden in het vervolg?’ Op de vraag: ‘waarom zou je teamleren aanraden aan je collega’s?’ 
was het belangrijkste antwoord ‘een vluchtheuvel voor reflectie met vakgenoten in de dagelijkse hectiek en met nieuwe ogen 
naar dezelfde werkelijkheid kijken’.

juni ‘19nov ’17
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Activiteiten voor ons netwerk

netwerkevents
 
Nd Topics Impact van data op projectmanagement
Schurend, relativerend, inspirerend en spraakmakend: de Nd Topics op dinsdag 16 april over de 
impact van data op projectmanagement is dit en meer. Aan het woord was onder andere futurist 
Tony Bosma. 

16 
april

"We zijn vanaf onze geboorte geconditioneerd om op een bepaalde manier tegen de wereld aan te kijken. Hierdoor zoe-
ken we vooral naar wat we willen vinden", legt Bosma uit. "Om mee te gaan in de vaart der volkeren, moeten we daarom 
een gouden regel omarmen: Het pad naar succes is openstaan voor het andere en niet dicht te slaan door het bestaande."  
En specifiek voor projectmanagers: "De impact van technologie vraagt erom om verder vooruit te denken: voorbij aan het 
eigen project en vanuit de opgave." Hoewel data veel antwoorden kunnen geven, zullen mensen ook in de toekomst het 
verschil maken, is zijn overtuiging. De 'vierde industriële revolutie' is dan ook geen zoektocht om mensen te transformeren  
in cyborgs of machines. Digitalisering dient volgens de futurist om de unieke vermogens van mensen te versterken  
en om mensen te ontlasten, zodat ze zich juist op hun unieke vermogens kunnen richten. "Omarm technologie, maar 
wordt het niet: dat is uw uitdaging." Naast Tony Bosma, waren Peter van Doorne van Tennet en Liesbeth Kooy van het 
Rijksvastgoedbedrijf aan het woord hoe zij data gebruiken in hun projecten. Meer lezen over de inzichten en de voorbeel-
den die aan het woord zijn geweest, lees hier het hele verslag.

Foto: Jorrit ‘t Hoen

http://neerlandsdiep.nl/magazine/nd-topics-over-de-impact-van-data-op-projectmanagement-omarm-technologie-maar-wordt-het-niet/


Kwartaalrapportage Q2 2019 12

Samenwerken met de markt

nd de verbinders - groep 3
 
1e Bijeenkomst
Bij de eerste bijenkomst (na de kick-off) was André Dorée, hoogleraar Markt & Organisatie-
dynamiek in de Bouw van de Universiteit Twente, te gast als inspirator. Naast zijn kritische 
reflectie tijdens een serie leersettings, nam hij de deelnemers mee in de vraag: hoe werkt 
besluitvorming in organisaties? In de avond schoven de promotors aan tijdens de  
tweede serie leersettings.

11 
april

Rijkswaterstaat 1  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 0  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Ingenieursbureaus 2  |  Aannemers 5

nov '19maart '19

nd duurzaamheidschallenge
 
2e Online reflectiesessie
Tijdens deze tweede online reflectiesessie reflecteerden de verbeterteams in virtuele 
break-outrooms op de voortgang van elkaars uitdagingen door vragen te stellen, suggesties te 
doen en tips en adviezen te geven. De deelnemers hebben deze online reflectiesessies  
als prettige ‘stok achter de deur’ ervaren.

12 
april

Rijkswaterstaat 19  |  ProRail 7  |  Rijksvastgoedbedrijf 4  |  Waterschappen 3

juni '19jan '19

nd gas (groep anders samenwerken) 1
 
2e Bijeenkomst in 2019
Vier keer per jaar reflecteren de deelnemers aan de Nd GAS op bevorderende en belem- 
merende factoren in de onderlinge samenwerking en de onderliggende patronen daarin. 
Deze keer bracht Gerard Scheffrahn een casus in vanuit zijn huidige werkomgeving bij  
het GVB in Amsterdam. 

10 
mei

Rijkswaterstaat 2  |  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) 2
 
2e Bijeenkomst in 2019
Uitwisseling van ervaringen en onderliggende patronen en mechanismen in al dan  
niet succesvolle samenwerkingen. Deze keer is vooral besproken wat er in de diverse  
projecten plaatsvindt. 

13 
mei

Alliantie GOWA 2  |  Rijkswaterstaat 2  |  SAAone 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  R Creators B.V. 1  |  Knipscheer Infra structuur 1

nd de verbinders - groep 3
 
2e Bijeenkomst
Tijdens de tweede bijeenkomst trad Hans Ruijter, programmadirecteur van SAA bij  
Rijkswaterstaat op als inspirator. De deelnemers ervoeren zijn inbreng als bijzonder  
inspirerend, omdat hij waardevolle theoretische inzichten aan praktische praktijkverhalen 
weet te koppelen. Tijdens het avondprogramma waren er leersettings in aanwezigheid van  
de promotors.

16 
mei

Rijkswaterstaat 1  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Ingenieursbureaus 2  |  Aannemers 5

nov '19maart '19
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nd de verbinders
 
Wervingsworkshop
Het kostte moeite om voor de nieuw op te starten Verbinders-groepen voldoende deelnemers 
te werven. Om die reden hebben we een workshop georganiseerd voor stuurgroepleden, 
oud-deelnemers en hun promotoren. 

22 
mei

Niet alleen leidde deze sessie tot waardevolle inzichten in de bronoorzaken van de moeizame werving en bruikbare ideeën 
om deze te verbeteren, maar zij gaf ook veel energie. Alle deelnemers toonden hun enthousiasme voor het programma  
en gaven aan graag te willen blijven meedenken.

Rijkswaterstaat 4  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Ingenieursbureaus 3  |  Aannemers 5

juni '19jan '19

nd duurzaamheidschallenge
 
2e Live vervolgbijeenkomst
De tweede live bijeenkomst in het LEF Future Center stond in het teken van  
visualiseren en presenteren. 

17 
mei

Na een serie leersettings in de ochtend konden de verbeterteams ’s middags aan de slag met Judith de Bruijn om hun 
presentatietechnieken te verbeteren en was er parallel een workshop visuele presentatie onder het motto ‘iedereen kan 
tekenen’. Dit leverde niet alleen een aantal fraaie verbeeldingen op van de diverse uitdagingen, maar het leidde opnieuw 
tot veel energie en stimulans voor het zetten van de volgende stappen.

Rijkswaterstaat 23  |  ProRail 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 5  |  Waterschappen 2

nd de verbinders – groep 3
 
3e Bijeenkomst
Inspirator voor deze vierde bijeenkomst was Jaap Schaveling, hoogleraar Samenwerking  
en Leiderschap aan de Nyenrode Business University. Hij reikte de verbeterteams een aantal  
archetype patronen aan die mogelijk representatief zouden kunnen zijn voor hun vraagstuk-
ken. Elk team werkte een van deze patronen uit. Dit leidde tot verhelderende inzichten.

13 
juni

Rijkswaterstaat 1  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 0  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Ingenieursbureaus 2  |  Aannemers 5

nd gas (groep anders samenwerken) 3
 
2e Bijeenkomst
Deze keer waren we te gast bij het project uitbreiding sluis Eefde. De gastheren brachten 
zelf een vraagstuk in dat we hebben geanalyseerd aan de hand van het archetype patroon 
van de onbedoelde tegenstrevers uit het gedachtengoed van systeemdenker Jaap Schaveling. 
Dit patroon bleek een zinvol hulpmiddel te zijn om de onderliggende dynamiek in de casus te 
doorgronden. 

11 
juni

Rijkswaterstaat 2  |  ProRail 1  |  Aannemers 3

nov '19maart '19
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nd duurzaamheidschallenge
 
Slotmanifestatie
Tijdens de slotmanifestatie konden gasten die niet aan de Nd Duurzaamheidschallenge  
hadden meegedaan in dialoog met een van de verbeterteams. Vervolgens zijn alle  
deelnemers in gemixte groepen met elkaar in gesprek gegaan over een aantal paradoxen  
die zich gedurende het traject als rode draden ontwaarden. 

25 
juni

Elke groep kon er een aantal selecteren en de meest gekozen paradoxen werden vervolgens voorgelegd aan een panel van 
hogere managers van de verschillende betrokken partnerorganisaties. Uit een getoonde impressiefilm bleek dat alle teams 
in een periode van 6 maanden grote stappen hebben gezet in de verduurzaming van hun project, maar ook dat de naam 
van het traject recht doet: het blijkt namelijk echt een uitdaging om iets voor elkaar te krijgen.

juni '19jan '19

Rijkswaterstaat 28  |  ProRail 11  |  Rijksvastgoedbedrijf 6  |  Gemeente Amsterdam 4  |  Gemeente Utrecht 1  |  Waterschappen 9  |  
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
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4e editie leertraject professioneel opdrachtgeverschap hwbp
 
1e Bijeenkomst 
Voor het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) faciliteert Neerlands diep  
een leertraject specifiek voor de interne opdrachtgevers van de in het HWBP uit te  
voeren projecten. 

9 
 april 

Deze personen zijn werkzaam bij een waterschap of hoogheemraadschap. Het leertraject bestaat uit vier bijeen-
komsten en drie Opdrachtgeversspiegels. Tijdens de eerste bijeenkomst vond de kennismaking plaats. Ook zijn de  
theorie van Kahneman en Otto Scharmer geïntroduceerd. Er is tevens een begin gemaakt met het benoemen van  
eigen taaie kwesties uit de praktijk (Action Learning).

Projectennetwerk

4e editie leertraject professioneel opdrachtgeverschap hwbp
 
2e Bijeenkomst 
Thema’s van deze bijeenkomst was het Systeemdenken met als gastspreker Jaap Schaveling. 
Daarbij is de vertaalslag gemaakt naar eigen taaie kwesties (Action Learning).

5 
 juni

Waternet 3  |  Waterschap Hollandse Delta 2  |  HH van Delfland 2  |  WS Hunze en Aa’s 2  |  WS Rijn en IJssel 2  |   
Hoogwaterbeschermingsprogramma 1  |  Waterschap Brabantse Delta 1  |  Waterschap Noorderzijlvest 1

Waternet 3  |  Waterschap Hollandse Delta 2  |  Hoogheemraadschap van Delfland 2  |  Waterschap Hunze en Aa’s 2  |   
Waterschap Rijn en IJssel 2  |  Hoogwaterbeschermingsprogramma 1  |  Waterschap Brabantse Delta 1  |  Waterschap Noorderzijlvest 1

4e editie leertraject professioneel opdrachtgeverschap hwbp
 
Opdrachtgeverspiegel 
Kern van de Opdrachtgeverspiegel is het in de keuken kijken bij de ander.  
Deze keer in de keuken bij Waterschap Rijn en IJssel.

7 
 mei

Waterschap Rijn en IJssel 7  |  Hoogwaterbeschermingsprogramma 1  |  Waterschap Hunze en Aa’s 1  |   
Waterschap Hollandse Delta 1  |  Waterschap Brabantse Delta 1  |  Waternet 1 
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nd atelier
 
‘Klaar naar huis toe’
Dit atelier reflecteerde op de vraag hoe je in de realisatiefase extra financiële prikkels  
kunt toevoegen opdat je projectdoelstellingen worden gehaald. Inbrenger was Paul Janssen, 
projectdirecteur Rotterdamse Baan. 

2
mei

Deelnemers waren projectdirecteuren van ProRail, Ring Antwerpen, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en  
een bouwrechtadvocaat. Het atelier was een dialoog over de haalbaarheid en herhaalbaarheid van de werkwijze  
van Rotterdamse Baan vanuit psychologisch/cultureel, methodologisch bestuurlijk en juridisch perspectief. 

Foto: Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag 1  |  Rijkswaterstaat 2  |  ProRail 1  |  Lantis 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  Potjonker 1 

nd atelier
 
Nd Spiegelatelier voor PHS Amsterdam
Centrale vraag tijdens deze dag was de governance en de samenwerking binnen het kernteam 
en tussen kernteam en PHS programma met bijbehorend sturingsmodel. Er was een kernteam 
van acht van PHS Amsterdam, gespiegeld door acht collega’s van ProRail, HWBP, Rijkswater-
staat, Amsterdam, Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en Den Haag. Dit spiegelatelier duurde de 
hele dag en bracht zowel PHS als de spiegelaars nieuwe perspectieven. 

16
mei

Gemeente Den Haag 1  |  Rijkswaterstaat 2  |  ProRail 1  |  Lantis 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  Potjonker 1 

neerlands diep gang
 
2e bijeenkomst in 2019: regie voeren bij het digitalisering van het spoorsysteem 
Neerlands-diep-gang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die hebben  
deelgenomen aan het Nd Top van Neerlands diep (alumni) en/of eindverantwoor- 
delijke zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project. 

12
juni

De programmadirecteur ERTMS (ProRail) had deze bijeenkomst geadopteerd. Het gesprek ging over de vraag hoe je regie 
voert en houdt in een complex programma met veel partners en stakeholders met uiteenlopende belangen.

Rijkswaterstaat 8  |  ProRail 5  |  Ministerie van Defensie 1  |  Gemeente Den Haag 1  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Rijksvastgoedbedrijf 1
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Neerlands diep

klantenraad
 
Tijdens deze klantenraad werd er afscheid genomen van Freek Wermer (Rijkswaterstaat)  
en werd Joost Schaminee (gemeente Amsterdam) welkom geheten.

24 
april

Tijdens een rondje langs de velden vertelde elke deelnemer iets over de ontwikkelingen binnen hun eigen organisatie.  
De eerste wildcard was voor Karin van Helmond (stationsgebied Driebergen-Zeist). Zij wilde graag sparren over het  
vraagstuk: “Hoe kan worden gezorgd dat leren en ontwikkelen aansluit bij wat de teamleden in de dagelijkse praktijk  
tegenkomen en hoe houdt je verbinding met de eigen organisatie”. Uit deze discussie is het belang naar boven gekomen 
om aandacht te besteden aan de nazorg van een project. De tweede wildcard was voor Rik Sonneveldt, Rijkswaterstaat 
GPO (Tunnels West Nederland Zuid). Omdat dit project niet lineair van A naar B kan worden gepland, wilde hij sparren 
over do’s en don'ts om dit het beste aan te vliegen.

lustrumviering
 
Volgens de notulen van de raad van toezicht bestond Neerlands diep op deze datum 5 jaar. 
Een mooi moment om stil te staan bij wat we met elkaar de afgelopen 5 jaar en daarvoor bij 
KING en de Rijksprojectacademie, hebben bereikt.

14 
mei

Deze feestelijke dag begon met een uitleg over de renovatieplannen van het Binnenhof en een zeer interessante rondlei-
ding. Hiermee werd het besef bevestigd, dat dit een zeer uitdagend project is. Daarna met de tram naar strandtent Barba-
rossa, waar de lunch werd genuttigd en waar aan de hand van een quiz de kennis werd getoetst over de medewerkers en 
Neerlands diep zelf. Eens te meer werd duidelijk dat het netwerk van Neerlands diep wordt aangejaagd door een hecht, 
deskundig en gezellig team van professionals.

raad van advies
 
De raad complimenteerde Neerlands diep met de kwaliteit van de verslagen, het jaarbericht 
en alle overige informatie.

21 
mei

Zoals gebruikelijk allereerst een rondje langs de velden. Vervolgens zijn de plannen voor het alumninetwerk gepresenteerd 
en werden deze door de raad omarmd. Zo steunde zij ook de wijze waarop Neerlands diep verder invulling gaat geven aan 
‘opdrachtgeverschap’ (uitkomst raad van advies special). Het projectennetwerk met zorgpunten over disbalans, de wens 
voor nieuwe projecten (anders dan van Rijkswaterstaat en ProRail) en de roep om advies bij iets van een businesscase, 
kreeg goede reacties uit de raad.
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introductiebijeenkomst 

ZwolleSpoort / Spooruitbreiding Zwolle-Herfte / Alliantie Zwaluw
Het project ZwolleSpoort is lid geworden van het projectennetwerk van Neerlands diep.  
Doel van de bijeenkomst was een wederzijdse kennismaking, het delen van informatie  
over wat het lidmaatschap van Neerlands diep betekent en het verkrijgen van inzicht in de 
zogenaamde ‘kennisparels’ en ‘kennisvragen’ (zie foto).

28 
mei

Doel van dit project is spoorverbetering (meer treinen en opstelterrein) om het groeiende treinverkeer rond Zwolle op te 
vangen. Door extra sporen aan te leggen wordt Zwolle beter benut als belangrijk overstapstation. Voor het deelproject 
spooruitbreiding Zwolle-Herfte is een alliantie opgezet. Er is een alliantiebestuur, een alliantieteam en een uitvoerend 
aannemer (UA). Het voorstel om mee te doen met teamleren en een verbinding te leggen met andere allianties onder de 
vlag van Neerlands diep werd goed ontvangen.
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raad van toezicht extra 
Op verzoek van de Raad van Toezicht is er een extra bijeenkomst gehouden. Hiervoor waren 
naast de leden van de raad van toezicht ook de Raad van Advies en de directeuren van de 
Ingenieursbureaus van de G4 uitgenodigd.

19 
juni

De centrale vraag van deze bijeenkomst was: 'Hoe voorkomen we dat de huidige oververhitting in de sector leidt tot 
kwaliteitsverlies in de realisatie van onze publieke bouw- en infraopgaves en wat kan Neerlands diep bijdragen aan het 
verkleinen van het risico op kwaliteitsverlies?’. Achtergrond was de vraag of Neerlands diep haar aanbod van met name  
individuele programma’s zou moeten aanpassen aan de toename van instroom van projectmanagers bij de partners,  
grotere inzet van externen enzovoort. Om de kern van het vraagstuk te raken werd het archetype patroon ‘Grenzen aan 
de groei’ uit het Systeemdenken van hoogleraar Jaap Schaveling gebruikt.
 
Uit de plenaire terugkoppeling:
•  Deze middag was verrassend en heeft de ons aan het denken gezet. Tevens was de inbreng van de andere  

deelnemers dan de leden van de raden zeer nuttig.
•  Oververhitting gaat niet alleen over capaciteit, maar zit ook in onrust in ons zelf en bij projectmanagers.  

De huidige programma’s van Neerlands diep bieden hulp in het vinden van rust en overzicht.
•  Neerlands diep moet niet overgaan naar een benadering gericht op kwantiteit, maar vasthouden aan kwaliteit.  

Aan het team wordt gevraagd nog eens scherp te kijken of de programma’s nog beter kunnen beantwoorden  
aan problemen samenhangend met de 'oververhitting' bij de partners.
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juli 2019 Q3

augustus 2019 Q3

september  
2019 Q3

oktober 
2019 Q4

activiteit voor ons netwerk
certificaatuitreiking nd brug 13 

26 september 2019

activiteit voor ons netwerk
Nd Zomergast over het benutten 
van de ontwerpkracht

29 augustus 2019

Doorkijk komend kwartaal

activiteit voor ons netwerk
aftrapbijeenkomst programma nd 
Samenwerking project-Lijn

16 september 2019
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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 Milie Man.

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 neerlands diep 2019 
 
Project Organisatie
Aanpak Ring Zuid Groningen Rijkswaterstaat e.a.
A16 Rotterdam Rijkswaterstaat
Blankenburgverbinding Rijkswaterstaat
De Entree Gemeente Amsterdam
Stationsgebied Driebergen-Zeist ProRail
ERTMS ProRail
Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP Rijkswaterstaat + Waterschappen
Knooppunt Hoevelaken Rijkswaterstaat
MARKAZ  Rijksvastgoedbedrijf
PHS Amsterdam ProRail
PHS Meteren-Boxtel ProRail
Rotterdamsebaan Gemeente Den Haag
Ring Antwerpen, Linkeroever Beheermaatschappij Antwerpen Mobiel
SAA A9 Gaaspendammerweg Rijkswaterstaat
SAA A6 Almere Rijkswaterstaat
SAA A9 Amstelveen Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Zeetoegang IJmond Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Afsluitdijk Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Sluis Eefde Rijkswaterstaat
3e Beatrixsluizen Lekkanaal Rijkswaterstaat
Sluis Reve Rijkswaterstaat
Sluizenprogr. Terneuzen Rijkswaterstaat
ZuidasDok Rijkswaterstaat 
ZwolleSpoort ProRail
DOEN! Station Arnhem Rijksvastgoedbedrijf
De Oranje Loper Gemeente Amsterdam
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