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Kwartaalrapportage
Derde kwartaal 2019

Derde kwartaalrapportage 2019
In deze derde kwartaalrapportage van 2019, lees je meer over het diverse
activiteiten van Neerlands diep in de maanden juli, augustus en september.
Personele wisselingen hebben de totstandkoming van deze kwartaalrapportage
helaas vertraagd. Niettemin is het weer een mooi overzicht van de activiteiten
van Neerlands diep over de derde kwartaal van 2019 en geeft het een goed
inzicht in de kwaliteit daarvan.

Kwartaalrapportage Q3 2019

2

Inhoud
individuele programma’s
nd kern 2018-2020

samenwerken met de markt
de verbinders – groep 3

Seminar 4

4

Seminar 10 

4

Module 3 

4

Seminar 5 

5

Module 7

5

projectennetwerk

6 bijeenkomst 

5

nd lerend netwerk participatie

Module 2 

6

4e editie leertraject professioneel
opdrachtgeverschap hwbp

nd kern 2017-2019
nd tech 4
nd kern 2018-2020
nd brug 14
nd top 4
e

4e bijeenkomst

11

3e Bijeenkomst 

11

3e bijeenkomst in 2019

11

1e Bijeenkomst in 2019

11

nd groepen anders samenwerken (gas) 1
nd groepen anders samenwerken (gas) 2
nd groepen anders samenwerken (gas) 4

Voorbereiding 

12

Certificaatuitreiking6

2e Opdrachtgeverspiegel

12

Certificaatuitreiking 

3e bijeenkomst 

12

3e bijeenkomst 

12

nd brug 15 
nd brug 13
nd tech 3 
nd tech 5

6

Kick-off7

alumniprogramma’s en activiteiten
nd maat-werkgesprekken
Nd Maat-werkgesprekken

neerlands diep gang
4e editie leertraject professioneel
opdrachtgeverschap hwbp

neerlands diep
8

klantenraad

13

teamprogramma’s en activiteiten

doorkijk

nd samenwerking project-lijn

doorkijk komend kwartaal

14

afsluiting

15

Nd samenwerking project-lijn

nd teamleren 3 

9
9

bijlage

activiteiten voor ons netwerk
nd zomergast

Met Rijksbouwmeester Floris Alkemade 

Kwartaalrapportage Q3 2019

projectennetwerk neerlands diep 2019 

16

10

3

Individuele programma’s
inhoud

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

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

3, 4, 5

nd kern 2018-2020
okt ’18

Seminar 4
De eerste dag stond in het teken van het doorgronden van een aantal dilemma’s.
Dit aan de hand van Systeemdenken onder leiding van professor Jaap Schavelig.
De patronen tijdens interacties te onderkennen en te leren begrijpen om individueel
en groepsgedrag te managen en te doorgronden.

juli

febr ‘21

Op de tweede dag gingen we aan de slag met taal, stakeholdermanagement, omgaan met spanning tussen project en
proces, en sturen zonder macht en expertise. We sloten de dag af met diversiteit, inclusiviteit en vooroordelen met
onder andere professor Hans de Bruijn. Op de derde en laatste dag van dit seminar zoomden we in op vertrouwen en
organisatiedynamiek onder leiding van professor Andre Dorée. Het begrip vertrouwen wordt veel gebruikt bij samenwerken, risico’s en contracten. We pelden het begrip vertrouwen nader af.
Rijkswaterstaat 5 | ProRail 1 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Amsterdam 1 | Waterschap 2 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 | Gemeente Den Haag 1

4, 5, 6

nd kern 2017-2019
okt ’17

febr ‘20

Seminar 10
De Oogst
Dit seminar stond in het teken van oogsten, de oogsten van de afgelopen twee jaar. Op dag
één presenteerden de projectmanagers hun werkstukken, waaraan zij de afgelopen jaren
hebben gewerkt.

september

Naast hun studiebegeleiders – bestaande uit Andre Dorée, Ernst Ten Heuvelhof, Marcel Veenswijk, Sandra Schruijer, Jaap
Schaveling, Joop Bos en Nicoline Mulder – waren ook hun leidinggevenden vanuit de partnerorganisaties als ‘getuigen’
aanwezig. Dag twee stond in het teken van de persoonlijke oogst, waarbij projectmanagers elkaar feedback gaven.
Adjouring ofwel afhechting stond centraal op de derde dag.
Rijkswaterstaat 4 | ProRail 3 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Amsterdam 3 | Waterschap 1 | Gemeente Rotterdam 1
Eén deelnemer van Rijkswaterstaat is gestopt met het programma.

11, 12

nd tech 4
okt ’18

Module 3
Het slim organiseren van IT/digitale ontwikkelingen in projecten en organisaties.

mei ‘20

september

Ondanks de ruim aanwezige kennis over de methodische en organisatorische aspecten van complexe IT-projecten zorgen
zij in de praktijk voor hoofdbrekens. Falende projecten worden vaak te laat bijgestuurd of gestopt, zelfs bij aanwezigheid
van waarschuwingssignalen. Lineke Sneller (Nyenrode) en Arno Nuijten (Erasmus/Tilburg University) waren te gast in deze
module. Lineke ging in op professioneel opdrachtgeverschap, en de wijze waarop je kunt omgaan met de onzekerheid.
Onzekerheid die nieuwe IT en tech ontwikkelingen met zich meebrengen en de IT-scope kunt beheersen. Arno heeft
onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de neiging van projectmanagers (en ‘bestuurlijk opdrachtgevers’)
om doof te zijn voor risicowaarschuwingen afgegeven. Hij noemt dit de psychologische valkuilen bij IT-projecten. Jaime van
Gorp, oud deelnemer Nd Tech, was de derde gast tijdens deze module. Hij deelde zijn ervaringen met digitale transformatie
bij het bedrijf Schiphol Group.
Rijkswaterstaat 6 | Gemeente Amsterdam 1 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | ProRail 3 | Gemeente Rotterdam 1
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11, 12, 13

nd kern 2018-2020

individuele programma’s

okt ’18

Seminar 5
We begonnen het seminar met persoonlijke scripts en werkstijlen, met als doel meer
inzicht op jezelf te krijgen.

febr ‘21

september

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Wat maakt dat je doet zoals je doet? En is het effectief? Onder leiding van Marijke Dekkers behandelden we deze vraagstukken. Op de tweede dag van het seminar keken we door de culturele bril naar projecten onder leiding van professor Marcel
Veenswijk. Wat is bijvoorbeeld projectcultuur? Hoe kunnen we dit analyseren? Wat zijn de do’s en don’ts voor samenwerking
tussen teams of eenheden met uiteenlopende leefwerelden? En welke interventies zijn voorhanden? Ook beleefden wij een
stukje Aikido voor de bewustwording van je innerlijke kracht en hoe je dat kan inzetten. Met Oscar David, op de derde dag,
behandelden wij het thema macht; van oerinstincten tot controle, regulering en creativiteit. Dit op basis van eigen casuïstiek.
Rijkswaterstaat 5 | ProRail 1 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Amsterdam 1 | Waterschap 2 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 | Gemeente Den Haag 1

12, 13

nd brug 14
april '18

nov '19

Module 7
De oogst
De laatste module stond in het teken van het afronden van het programma en het verankeren
van de ingeslagen weg. Met nog een laatste inhoudelijke bijdrage van Peter van der Geer.

september

Peter haalde het thema ‘het inzetten van debat en dialoog’ naar voren. Wat is het onderscheid en hoe bewust zetten
we beiden in het dagelijkse leven in? Er is veel aandacht gegeven aan het in beeld brengen van het geleerde. Elke
deelnemer maakte een filmpje met zijn of haar oogst van het programma. Indrukwekkend, ontroerend, humoristisch en
soms confronterend.
Rijkswaterstaat 5 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | ProRail 3 | Gemeente Amsterdam 1 | Gemeente Utrecht 1 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma 3

19, 20

nd top 4
sept '18

6e bijeenkomst
Meervoudig samenwerken en meervoudig opdrachtgeverschap.
We startten deze tweedaagse bijeenkomst vanuit wetenschappelijk perspectief op
meervoudig samenwerken, gebaseerd op veel onderzoek in de publieke sector met
Geert Teisman (EUR).

jan '20

september

De inzichten gebruikten de deelnemers bij intervisie met eigen casuïstiek. Vervolgens kregen we een perspectief op meervoudig samenwerken uit de praktijk met Hans Alders (Alderstafel Schiphol, nationaal coördinator Groningen, president
Commissaris ProRail). In de avond was er een unieke ontmoeting tussen deelnemers Nd Top 4 en Nd Brug 15. Thema’s van
de beide modules sloten aan en dit was een kans om de netwerken te koppelen en informeel contact te leggen. Op dag
twee ervoeren deelnemers meervoudig samenwerken/opdrachtgever op basis van eigen casuïstiek in organisatieopstellingen
met Barbara Hoogenboom (Hellinger instituut). In de namiddag namen we tijd voor een feedbackronde voor en door elk van
de deelnemers.
Rijkswaterstaat 4 | Rijksvastgoedbedrijf 2 | Gemeente Rotterdam 1 | Gemeente Amsterdam 2 | Waterschap 2 |
Gemeente Den Haag 1 | ProRail 1
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19, 20

nd brug 15

individuele programma’s

april '19

Module 2
Mijn project
De eerste dag in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest was de groep te gast op het
informatiecentrum van de Rijnlandroute. Nicole Mulder vertelde een en ander over
‘chaordisch’ projectmanagement.

april '21

september

Zij ging ook samen met Adri Franken op zoek naar houvast en orde in de mogelijke chaos bij project Rijnlandroute.
Een mooie combinatie van theorie en praktijk. Vervolgens gingen de deelnemers met eigen casuïstiek aan de slag.
In de avond was er een uitwisseling met deelnemers uit Nd Top 4. Vrijdagochtend stond in het teken van de
complexiteit van taal. In de middaguren mochten de deelnemers meewerken aan een casus uit de Rijnlandroute,
Europaweg, ter voorbereiding van de behandeling in Gedeputeerde Staten.

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

26

nd brug 13
nov '17

sept '19

Certificaatuitreiking
Voorafgaand zijn slotproevegesprekken gehouden in de maanden juli, augustus en september.

september

Het eerste deel van het gesprek werd gevoerd door deelnemer en assessor. Bij het tweede deel schoof ook de programmamanager en de leidinggevende aan. De ontwikkeling van de deelnemer stond centraal bij dit gesprek, waarbij
er feedback is gegeven door derden. In Paushuize te Utrecht ontvingen alle deelnemers hun certificaat met eigen ‘leerstory’, tezamen met een persoonlijk woord van de programmamanagers. Tevens was brigadegeneraal Otto van Wiggen
aanwezig. Hij deelde zijn militaire visie op leiderschap ‘Niemand is belangrijker dan het team’.
Rijkswaterschap 5 | Waterschappen 4 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Rotterdam 2 | Gemeente Amsterdam 1 |
Ministerie van Defensie 1

nd tech 3
Certificaatuitreiking
In Nd Tech werken deelnemers aan hun eigen werkstuk over omgaan met nieuwe technologie
en innovatie. Tijdens de modules scherpen we de probleem- en vraagstelling aan. Nd Tech
laat deelnemers met een andere mindset kijken naar ontwikkelingen, de toepassing ervan en
het eigen gedrag dat daarbij hoort.

26

september

Op de certificaatuitreiking presenteerden we ‘de oogst’ aan elkaar. Na een korte pitch bespraken we met elkaar de oogst.
Er was een grote diversiteit in uitgewerkte tech-werkstukken. Er werd ingegaan op de fundamentele verschillende denk-/
werkwijzen tussen civiel en IT/IV, het gebruik van 3D printing van gebouwmodellen van de tijdelijke huisvesting en de
inzet van Artificial Intelligence/machine learning bij de uitbreiding van de Sluis Eefde. In de slotdialoog werden persoonlijke
ervaringen op het gebied van technologische verandering met de groep gedeeld. En niet onbelangrijk hoe zij actief invloed
hebben uitgeoefend in hun eigen project en/of organisatie.
Rijkswaterstaat 6 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Rotterdam 2
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nd tech 5

individuele programma’s

sept ’19

juni ‘20

Kick-off
Op 26 september is een nieuwe editie van Nd Tech gestart, alweer de 5e editie. Deelnemers
zijn afkomstig van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Gemeente Amsterdam.

september

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk

Bij de kick-off hebben we kennis met elkaar gemaakt aan de hand van tegenstellingen. Tony Bosma, trendwatcher, bracht
inspiratie en nam ons mee in de toekomst van technologie, data en innovatie. In de middag gingen de deelnemers aan de slag
met hun eigen probleemstelling of uitdaging.

neerlands diep

doorkijk

Rijkswaterstaat 8 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | Gemeente Amsterdam 3
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Er is een start gemaakt met de Nd Maat-werkgesprekken. Deze gesprekken van anderhalf uur
met een van de programmamanagers van de leergangen van Neerlands diep zijn voor alumni
van Nd Top, Nd Kern en Nd Brug.

diverse data

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

In het gesprek reflecteert de deelnemer op zijn of haar ontwikkeling en ervaring na afloop van de leergang. Ook onderzoekt de deelnemer met de programmamanager hoe de kracht van het Nd-netwerk te benutten om zelf blijvend te leren,
en welke kennis en ervaring hij of zij kan inbrengen in het netwerk. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een gesprek
via de website van Neerlands diep. Voor Neerlands diep is het waardevol te horen waar deelnemers enige tijd na afronding
van hun programma staan, welke thema’s spelen, in hoeverre het aanbod van Neerlands diep aansluit en wat de deelnemers kunnen bijdragen aan het lerend netwerk.
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inhoud
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alumniprogramma’s en activiteiten
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16

Nd samenwerking project-lijn
sept '19

febr '20

Kick-off
Dit programma, voorheen Verdiepingsprogramma Organisatiedynamiek, gaat over
de dynamiek in de samenwerking tussen het project en de lijnorganisatie in al haar
hoedanigheden.

september

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Gemengde teams, met vertegenwoordigers uit het project én uit de moederorganisatie, gaan aan de slag met een
vraagstuk waarbij zij belemmeringen in die samenwerking ervaren. Grondslag voor het programma is het systeemdenken
van hoogleraar Jaap Schaveling, die in het programma een actieve rol vervult. Tijdens de kick-off maakten de deelnemers
kennis met elkaar, gaf Jaap Schaveling een introductie in het systeemdenken en deelden de verbeterteams de belemmering
uit hun praktijk waarmee zij in het programma aan de slag gaan.
Rijkswaterstaat 2 | Gemeente Amsterdam 4 | Waterschap Rivierenland 5 | Rijksvastgoedbedrijf 4 | ProRail 2 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1

19, 20

nd teamleren 3
sept '18

sept '19

4 bijeenkomst
In teamleren 3 zoeken 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.
e

september

Teamleren is een vorm van georganiseerde collectieve intervisie, die ingeleid wordt door een perspectief waarmee alle
drie de teams kunnen werken. In overleg met de projectteams is dit teamlerentraject door een samenloop van omstandigheden eerder afgerond dan gepland. Met de individuele teams wordt gezocht naar een vervolg voor het leren in het
Neerlands diep netwerk.
Rijkswaterstaat 12 | Ring Antwerpen Linkeroever 6
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inhoud

nd zomergast

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

Met Rijksbouwmeester Floris Alkemade
Rijksbouwmeester Floris Alkemade opende op 29 augustus 2019, als Nd Zomergast, het
academisch jaar van Neerlands diep. Tijdens de bijeenkomst koppelde hij maatschappelijke
opgaven aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland.

29

augustus

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

Aan de hand van statistieken toonde hij aan dat we in tijden van grote veranderingen leven. Positieve, maar ook negatieve
ontwikkelingen. Het maakt dat we als individu en overheid moeten handelen, stelde Alkemade. Naast Alkemade
namen ook diverse gasten uit de projectenwereld plaats op het podium. Marten Klein en Steijn Lechner van Gemeente
Amsterdam en De Oranje Loper, Han Berends van ProRail en Liesbeth Broeders van het Rijksvastgoedbedrijf.
lees hier het hele verslag.

doorkijk
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12

de verbinders – groep 3

individuele programma’s

maart '19

4e bijeenkomst
Bij de vierde bijeenkomst was Oscar David te gast als inspirator. Hij nam de deelnemers
mee in zijn visie op de werking van macht. Tevens gaf hij met een aantal oefeningen de
deelnemers inzicht in de invloed van macht op hun eigen vraagstukken. In de avond
schoven de promotors weer aan tijdens een serie leersettings.

nov '19

september

Rijkswaterstaat 2 | ProRail 1 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | Gemeente Amsterdam 1 | Ingenieursbureaus 1 | Aannemers 4

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

13

nd groepen anders samenwerken (gas) 1
3e Bijeenkomst
Drie tot vier keer per jaar reflecteren de deelnemers aan de Groepen Anders Samenwerken
(GAS) op de bevorderende en belemmerende factoren in de onderlinge samenwerking
en de onderliggende patronen daarin. Deze keer stond een analyse van de ontwikkeling
van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het project Aanpak Ring Zuid
Groningen centraal.

september

Rijkswaterstaat 2 | Gemeente Amsterdam 1 | Aannemers 5

23

nd groepen anders samenwerken (gas) 2
3 bijeenkomst
Uitwisseling van ervaringen en onderliggende patronen en mechanismen in al dan
niet succesvolle samenwerkingen. Dit keer is vooral besproken wat er in de diverse
projecten plaatsvindt.
e

september

Alliantie GOWA 2 | Rijkswaterstaat 2 | SAAone 1 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | R Creators B.V. 1 | Knipscheer Infra structuur 1 |
Gemeente Den Haag 1 | Bam 1 | ProRail 1

nd groepen anders samenwerken (gas) 4
1 Bijeenkomst
GAS-groepen reflecteren drie tot vier keer per jaar vanuit de actuele projectcontext op de
onderlinge samenwerking. Dit gebeurt steeds vanuit wisselende invalshoeken en zoekend
naar onderliggende patronen die belemmerend of bevorderend zijn voor de samenwerking.
De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar en elkaars projecten
leren kennen.
e

26

september

Rijkswaterstaat 1 | ProRail 1 | Gemeente Amsterdam 2 | Gemeente Rotterdam 1 | Hoogwaterbeschermingsprogramma 1 |
Ring Antwerpen Linkeroever 1 | opdrachtnemers 6
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Projectennetwerk
inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

1

nd lerend netwerk participatie

individuele programma’s

Voorbereiding
Participatie in bouw- en projecten is niet nieuw. Toch is het moment daar om participatie
weer eens onder de loep te nemen.

juli t/m

30

september

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

De Omgevingswet komt eraan, dit heeft de nodige impact op projecten en participatie daarbinnen. Daarom hebben
ProRail, Rijkswaterstaat en Neerlands diep net initiatief genomen om een Lerend netwerk Participatie te starten. Vanaf Q4
2019 worden bij projecten uit het Nd projectennetwerk ervaringen opgehaald en in eerste instantie twee bijeenkomsten
georganiseerd om ervaringen, dilemma's en paradoxen van participatie (in de geest van de Omgevingswet) te toetsen en te
verdiepen. De bijeenkomsten zijn voor deelnemers van zowel projecten, als beleid.

doorkijk
Rijkswaterstaat 2 | ProRail 2 | Neerlands diep 3

27

4e editie leertraject professioneel opdrachtgeverschap hwbp
2 Opdrachtgeverspiegel bij Hoogheemraadschap Delfland
Kern van de Opdrachtgeverspiegel is het in de keuken kijken bij de ander.
e

augustus

Hoogheemraadschap Delfland 4 | Waterschap Rijn en IJssel 1 | Waterschap Hunze en Aa's 1 | Waternet 1 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma 1 | Waterschap Brabantse Delta 1

18

neerlands diep gang
3e bijeenkomst: Hoe ga je om met de veiligheidsladder?
Neerlands diep gang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die hebben
deelgenomen aan het Topprogramma van Neerlands diep (alumni) en/of eindverantwoordelijke zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project. De projectmanager
van het project A16 Rotterdam (Rijkswaterstaat) had deze bijeenkomst geadopteerd.
Het gesprek ging over hoe je omgaat met het bevorderen van veiligheid in je project.

september

Rijkswaterstaat 8 | Ministerie van Defensie 1 | Rijksvastgoedbedrijf 2 | ProRail 1 | Hoogwaterbeschermingsprogramma 1

4e editie leertraject professioneel opdrachtgeverschap hwbp
3e bijeenkomst
Voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma faciliteert Nd een leertraject specifiek voor
de intern opdrachtgevers van de in het Hoogwaterbeschermingsprogramma uit te voeren
projecten. Deze mensen zijn werkzaam bij een waterschap of hoogheemraadschap. Het
leertraject bestaat uit vier bijeenkomsten en 3 Opdrachtgeversspiegels. Op 24 september
was de derde bijeenkomst. #opdrachtgeverschap

24

september

Onderwerpen waren: Omgaan met risico’s (met Wim Leendertse als gastspreker en. Omgaan met het onverwachte.
Ook is er is er gewerkt aan de taaie kwesties uit de eigen praktijk (Action Learning).
Waternet 3 | WS Hollandse Delta 2 | HH van Delfland 2 | WS Hunze en Aa’s 2 | WS Rijn en IJssel 2 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma 1 | Brabantse Delta 1 | WS Noorderzijlvest 1
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Neerlands diep
inhoud

klantenraad

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

Tijdens deze klantenraad werd er afscheid genomen van Edward Willems en werd Ed van
Vugt (Rijkswaterstaat) welkom geheten als opvolger van Freek Wermer. Daarnaast was Ruud
Stevers van Neerlands diep voor het eerst bij de vergadering aanwezig.

25

september

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Tijdens een rondje langs de velden vertelde elke deelnemer iets over de ontwikkelingen binnen hun eigen organisatie.
Bij alle organisaties speelt een wervingsprobleem en een kwaliteitsprobleem met name rond technische kennis maar ook
bij PM-kennis. De wildcard was voor Wouter Schuitvlot (gemeente Utrecht). Hij is een technisch projectleider bij het
Ingenieursbureau en geen projectmanager met eindverantwoordelijkheid. Hij vertelde over het verschil van aanpak bij de
start van een project tussen de gemeente Utrecht en de andere betrokken partijen en over het onbegrip wat dit teweeg
brengt. Ook zit er een verschil tussen de belangen van beide partijen waardoor de sturing totaal anders is.
Rijkswaterstaat 2 | ProRail 2 | Neerlands diep 3
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Doorkijk komend kwartaal
oktober
2019 Q4

inhoud

individuele programma’s

3 oktober 2019

activiteit voor ons netwerk
nd topics
The Next Level in samenwerking:
‘een betere samenwerking begin
bij mezelf’

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

november
2019 Q4
12 november 2019

activiteit voor ons netwerk
nd webinars
‘De horizontale Netwerkleider’

3 - 4 december 2019

activiteit voor ons netwerk
nd masterclass
‘Regie op samenwerken’
voor alumni Nd Brug, Nd Kern
en Nd Top

december 2019
Q4

12 december 2019

activiteit voor ons netwerk
certificaatuitreiking Nd Brug 14

januari
2020 Q1
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Afsluiting
inhoud

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

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

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
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Bijlage
inhoud

projectennetwerk neerlands diep 2019

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

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

ProjectOrganisatie
Aanpak Ring Zuid Groningen
Rijkswaterstaat e.a.
A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat
BlankenburgverbindingRijkswaterstaat
De Entree
Gemeente Amsterdam
Stationsgebied Driebergen-Zeist
ProRail
ERTMSProRail
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
ZuidasDokRijkswaterstaat
ZwolleSpoortProRail
DOEN! Station Arnhem
Rijksvastgoedbedrijf
De Oranje Loper
Gemeente Amsterdam
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