Jaarverslag 2019
Verbinden, verdiepen, verrijken en vernieuwen

doorlichten van alle nd-programma’s
In alle activiteiten van Nd stimuleren we het
afstand nemen, kritisch bevragen en met vakgenoten reflecteren op de hectische praktijk
van het projectmanagement. In 2019 hebben we
dat ook gedaan op onze eigen werkpraktijk als
Nd.
Wat is de essentie van ieder programma dat we
als Nd aanbieden? Waarom is dat relevant voor
onze projectmanagers en de projecten? Wat
willen we dan bereiken, en hoe doen we dat?
Hoe spelen we daarbij in op de game changers
in het werkveld van publieke bouw en infra?
Wat zou beter kunnen?


janine van oosten
(neerlands diep)
‘De omgevingswet is het vliegwiel geweest
voor de verkenning naar participatie in
projecten dat we in 2019 hebben
uitgevoerd. We hebben teruggekeken om
te leren van het verleden en met een actief
netwerk ook vooruitgekeken naar de
kansen die er nog liggen voor participatie.
Met mooie inzichten en een versterkt
netwerk gaan we hier in 2020 mee door.’

Met als resultaat een veel scherper, gedeeld
beeld van ieder van de programma’s, ook in hun
onderlinge relatie. De inzichten zijn en worden
verwerkt in de programma’s.


rik sonneveldt,
(rijkswaterstaat, deelnemer nd kern)


nd participatie

‘Ik ben door het Kernprogramma meer
beschouwend geworden. Ik kijk eerst wat
er boven en onder water gebeurt, voordat ik
besluit om te handelen, of juist niet te
handelen. Als ik een spanning voel die ik
niet goed kan plaatsen, dan benoem ik die.
Dat is best lastig om te doen, maar blijkt heel
krachtig. Het wordt daarmee bespreekbaar
en kan worden opgelost.’

Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van goed ingerichte en ingezette
participatie, heeft Neerlands diep in
samenwerking met Rijkswaterstaat en
ProRail, in het najaar van 2019 een verkenning uitgevoerd naar de lessen van participatie in bouw- en infraprojecten. Daarna
hebben we in verschillende sessies de
uitkomsten verdiept met geïnterviewden
en andere betrokkenen bij participatie.
Dit hebben we gedaan om te leren van
ervaringen uit het verleden om zo weer
goed vooruit te kunnen kijken en hopelijk
iets beter voorbereid te zijn op de komst
van de Omgevingswet.

deelname individuele programma's
in vergelijking met voorgaande jaren
Deelnemers
2016

174
170
187

2019

Alumni
2016

203
337

2018

354

2019

Opdrachtgeversprogramma
Opdrachtgeversprogramma HWBP
Nd Tech

Nd Brug
Nd kern
Nd Top

174
195

2017
170

2018

187

2019

Alumni
2016

De initiatieven die eerder zijn gestart, zijn
bekrachtigd met een vervolg; nieuwe editie
Nd Duurzaamheidschallenge en Nd Samenwerking
Project-Lijn. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in
activiteiten ten behoeve van het netwerk van
alumni, met activiteiten als de Nd Masterclass en
Nd Maatwerkgesprekken. De partnerorganisaties
hebben doorlopend gebruik gemaakt van mooie
programma’s en activiteiten en hebben veelvuldig
kennis uitgewisseld binnen een krachtig projectennetwerk.

258

2017

Deelnemers
2016

In dit jaar hebben we ingezet op continuïteit
van de programma’s en activiteiten, waarbij we de
kwaliteit hoog in het vaandel hebben gehouden.
Dit door onder andere het fundament onder de
ontwikkeling van het vak projectmanagement
verder uit te bouwen, aan de hand van de zogenaamde game changers, zoals duurzaamheid en
participatie.

195

2017
2018

deelname individuele
programma's per partner

Voor Neerlands diep en haar netwerk was 2019
weer een goed jaar. De goede samenwerking met
onze partners zette zich voort.

203
258

2017

337

2018

354

2019
Rijkswaterstaat
ProRail
Rijksvastgoedbedrijf
Grote gemeenten (G4)

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


bas wouters
(rijksvastgoedbedrijf, deelnemer nd duurzaamheidschallenge)

kosten in vergelijking
met voorgaande jaren

‘Naast verantwoord omgaan met de wereld om mij heen, richt ik mij ook
graag op vernieuwende onderwerpen. Duurzaamheid is daar een voorbeeld
van. Dit onderwerp wordt vaak technisch aangevlogen. Maar veel technische
mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen bestaan al jaren. Waarom
hebben ze dan niet eerder omarmd? Dat fascineert mij. Tijdens de challenge
onderzoeken we achterliggende structuren die de status in stand houden. En
kijken we hoe we met deze belemmeringen kunnen omgaan. Erg belangrijk,
omdat je anders tegen dezelfde muren blijft aanlopen. In ons geval lijken de
grootste belemmeringen te liggen in de wijze waarop de financiering is
geregeld. Er bestaat bijvoorbeeld een hard onderscheid tussen investeringsen exploitatiebudgetten. We gaan als RVB daarnaast niet zelf over het budget
om de gebouwen van DJI duurzamer te maken. Maar we zijn er tijdens de
challenge ook achter gekomen dat dit niet betekent dat we het hoofd in de
schoot hoeven te leggen.’

2016 € 2 3 6 1 0 0
2017 € 2 3 5 8 0 0
2018 € 2 4 3 3 0 0
2019 € 2 4 1 0 0 0

participatie op organisatieniveau in 2019
totaal 1.310

bijeenkomsten in 2019
totaal 66
ALUMNIPROGRAMMA'S EN ACTIVITEITEN

460

Rijkswaterstaat

14

Nd Verdiepingsmodules

8

Nd Webinar

2

Nd Topics
Neerlands diepgang

Advies-/Ingenieursbureaus

21

4

Trafikverket (Zweden)

21

4

Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel

12

Gemeente Rotterdam

12

Provincies

10

2
2

Neerlands omgang
Nd Co-Creatie
IN SAMENWERKING MET DE MARKT

Gemeente Utrecht

8

Gemeente Den Haag

7

Onbekend

6

Kennisinstellingen

4

Overige gemeentes

1

Schiphol Group

0

9

Nd GAS
OVERIGE ACTIVITEITEN

2
2

Nd Introductiebijeenkomsten
Internationale kennisuitwisseling

0

Overige open interactieve netwerkbijeenkomsten

35

Overig landelijke overheid

1
1

Nd Zomergast

49

Aannemers

NETWERKBIJEENKOMSTEN
Nd Teams

130

Rijksvastgoedbedrijf

1

Nd Atelier

147

Waterschappen

5

Nd Spiegel

156

Gemeente Amsterdam

TEAMPROGRAMMA'S EN -ACTIVITEITEN
Nd Teamleren

231

ProRail

9

Nd Alumni Terugkomdagen

bijeenkomsten en deelnemers in
vergelijking met voorgaande jaren
2016

2017

2018

2019


leo smit
(waterschap aa en maas, deelnemer nd top)

74

102

89

66

Totaal aantal deelnemers

1.053

1.527

1.558

1.310

Totaal aantal deelnemers
uit Nd-projectennetwerk

366

481

608

391

Aantal unieke deelnemers uit
Nd-projectennetwerk (bereik)

215

217

297

185

Aantal bijeenkomsten

‘We zijn misschien ‘toppers’, maar ook ‘tobbers’.
We worstelen vaak met dezelfde thema’s. Heel fijn om via Nd Top
met gelijkgestemden daarover te spreken en van elkaar te leren.’


nd zomergast
Dé aftrap van het academische jaar, dat is Nd Zomergast. Tijdens deze netwerkbijeenkomst houden we het luchtig, maar gaan we ook zeker de diepte in. Elk jaar
staat een thema centraal en kiezen we een vorm die past bij de zomergast. In 2019
was Rijksbouwmeester Floris Alkemade de Nd Zomergast in het fraaie Pakhuis de
Zwijger in Amsterdam. Als mede-initiatiefnemer van Panorama Nederland koppelt
hij tijdens de bijeenkomst maatschappelijke opgaven aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Waarbij er ook aandacht was voor de rol die
projectteams, zoals die van project Oranje Loper in Amsterdam en Spoorzone
Groningen, in de bouw en infrastructuur kunnen spelen.

participatie op
projectniveau in 2019
Projecten uit Nd-projectennetwerk
HWBP 64 29

Totaal 391

meest bezochte bijeenkomsten in 2019
Nd Teams

Uniek 185

156
Nd Zomergast met Floris Alkemade

23/11

72

Schiphol Amsterdam Almere (SAA) 44 14

Slotmanifestatie Nd Duurzaamheidschallenge

63

Stationsgebied Driebergen - Zeist 42 18
Webinar ‘Werken vanuit de bedoeling’

Oranje Loper 28 12

56

Aanpak Ring Zuid Groningen 27 10

Nd Topics ‘The Next Level van Samenwerking’

44

Afsluitdijk 22 8
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken 18 12
MARKAZ

17 7

Blankenburgverbinding

17 6

De Entree

16 7

neerlands diep online in vergelijking
met voorgaande jaren
2016

2017

2018

2019

30.924

25.502

16.507

15.668

Aantal twittervolgers

876

895

901

887

Aantal LinkedIn volgers

700

720

734

743

Aantal verstuurde mailings

65

78

77

83

Aantal live volgers webinars

103

134

164

68

Aantal downloads webinars

681

604

247

78

ZwolleSpoort / Zwolle - Herfte 15 10
RWS Sluizenprogramma

14 8

Ring Antwerpen

12 6

PHS Amsterdam

12 9

ERTMS

9 8

DOEN! Station Arnhem

9 5

PHS Meteren - Boxtel

8 7

A16 Rotterdam

7 3

Rotterdamsebaan

4 3

Zuidasdok

3 2

Zeetoegang IJmond

3 1

Aantal bezoekers website

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 2019

nd samenwerking project-lijn
Elke projectmanager heeft ermee te maken: de
dynamiek in de samenwerking tussen het project en de
lijnorganisatie in al haar hoedanigheden. Hoe om te gaan
met deze dynamiek is een thema dat breed leeft binnen
het netwerk van Neerlands diep, niet alleen aan de kant
van de projecten, maar ook binnen de lijnorganisaties zelf.

Webinar 'werken vanuit de bedoeling' (18.06.2019)
56
Webinar 'de horizontale netwerkleider' (12.11.2019)
34

Daarom heeft Neerlands diep een samenwerkingsprogramma opgezet. De gemende teams van deelnemers
uit project en lijn, gaan samen aan de slag om knelpunten
of belemmeringen die zij in onderlinge samenwerking
ervaren te onderzoeken en zo mogelijk te verkleinen of
zelfs weg te nemen. Grondslag voor het programma is
systeemdenken van professor Jaap Schaveling van de
Nyenrode Business Universiteit, die in het blended
programma een actieve rol vervult.


bert kassies
(prorail, deelnemer nd samenwerking project-lijn)
‘Je hoort soms de roep om een interne
opdrachtgever, maar die gaat het niet oplossen.
Iedereen heeft zijn eigen expertise in te brengen en
die moet je op elkaar afstemmen. Je kan niet meer
zeggen: ik ben de opdrachtgever dus ik bepaal. Je
moet meerdere perspectieven hanteren om een
opgave te managen. Het is geen fabriek, zeg ik vaak.
Je bent belanghebbende in het spel van vele partijen
en geen fabriek waarin je iets maakt waar een ander
om gevraagd heeft.’

55

40

Live volgers 68

Webinar 'het ambtelijke bedrijf in tijden van turbulentie' (02.04.2019)
20

38

Downloads 78

Webinar systeemdenken deel 3 (11.01.2019)
14

Totaal 146

19

projectennetwerk in 2019
rijkswaterstaat
A16 Rotterdam
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Afsluitdijk
Blankenburgverbinding
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
Project Oranje Loper (eerste jaar)

rijksvastgoedbedrijf
DOEN! Station Arnhem (eerste jaar)
MARKAZ

prorail
PHS Amsterdam
PHS Meteren - Boxtel
Stationsgebied Driebergen - Zeist
ZwolleSpoort / Zwolle - Herfte

ministerie van i&w
ERTMS

beheermaatschappij antwerpen mobiel (bam)
Ring Antwerpen

gemeente den haag
Rotterdamsebaan
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