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Derde kwartaalrapportage 2020
In deze derde kwartaalrapportage van 2020 lees je meer over de
diverse activiteiten van Neerlands diep in de maanden juli, augustus
en september.
In deze periode zijn de maatregelen rondom het indammen van corona
versoepeld. Om die reden is het mogelijk geweest een aantal fysieke bijeenkomsten conform RIVM-richtlijnen te houden. Dit betreft bijeenkomsten
binnen het eerder bepaalde handelingsperspectief – zo veel mogelijk online
werken en alleen terugvallen op face-to-face als het echt nodig is.
Met de rapportage 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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3

Individuele programma’s
inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

1, 2, 3

nd kern 2019-2021

individuele programma’s

okt ’19

juli

mrt ‘22

Seminar 3 (deels online)
Door de materie over samenwerking en conflicthantering eerder online te geven, konden de
fysieke bijeenkomsten op deze dagen ingekort worden.

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

De voorbereidende webinars bleken goed te werken als opwarmer van dit seminar. Deelnemers konden bij de fysieke
ontmoeting daardoor de verdieping snel opzoeken. Zelfs de essentie van de oefeningen ‘Aikido’ en ‘in je eigen kracht
staan’ is in een setting van anderhalve meter afstand goed bij de deelnemers doorgedrongen.
Rijkswaterstaat 5 | ProRail 1 | Rijksvastgoedbedrijf 2 | Gemeente Amsterdam 2 | Waterschap Drents Overijsselse Delta 1 |
HWBP 1 | Provincie Zuid-Holland 1 | Omgevingsdienst NZKG 1

nd kern 2018-2020
okt ’18

febr ‘21

Seminar 9
Een compacter en aangepast fysiek seminar, waarbij de voorbereidingen via webinars hebben
plaatsgevonden. De deelnemers zijn verheugd weer fysiek bijeen te komen.

9, 10, 11
september

Op de eerste dag deelden de deelnemers hun ervaringen over de afgelopen periode met elkaar en zoomden vervolgens in op
het thema ‘Samenwerken met je team; hoe maak je van je team een eenheid?’ Deze sessie is door Hans Heijda in co-creatie
met een aantal deelnemers georganiseerd. Op de tweede en derde dag werd er met name in kleine groepjes gewerkt aan
framing en speeching.
Rijkswaterstaat 5 | ProRail 1 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Amsterdam 1 | Waterschap Vechtstromen 1 |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 1 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 | Gemeente Den Haag 1

10

nd digitaal leiderschap 1
sept '20

nov '20

Kickoff-bijeenkomst
Vanaf september is Nd Tech omgedoopt in Nd Digitaal leiderschap. Het accent ligt minder op
technologische ontwikkelingen, meer op leiderschap in de digitale transformatie en deze op
gang brengen in projecten en programma’s.

september

In en nabij de prachtig gerestaureerde monumentale Villa Ockenburgh in Den Haag werd op donderdag 10 september de
kick off georganiseerd van het vernieuwde programma Nd Digitaal leiderschap. Geheel ‘corona-proof’ ingericht met 80%
buitenactiviteit. Naast de onderlinge kennismaking met wandelingen op strand en bos zijn de deelnemers met verschillende
oefeningen uitgedaagd betekenis te geven aan de digitale transformatie in hun leven, werk en organisatie. Het strand met
zandmotor, zee en duin werd gebruikt als metafoor voor verandering en transformatie. Daarbij kunnen horizon en vergezicht
(met of zonder stip) niet ontbreken. Iedere deelnemer heeft op deze dag de eigen digitale horizon getekend, individueel
een piramide met de 15 belangrijkste digitale ontwikkelingen gebouwd (mens-organisatie-techniek) én antwoord gegeven op
de vraag "Hoe kan ik..." een bijdrage leveren, invloed uitoefenen of beter (be)grip krijgen van digitale ontwikkelingen.
In samenspraak met de deelnemers is bedacht om de modules van het programma 'digitaler' te maken dan gepland.
Dit betekent dat we kennis / inspiratie met onze gasten hoofdzakelijk online zullen organiseren. Door Covid zullen de twee
modules dit jaar volledig online worden gehouden.
Rijkswaterstaat 5 | ProRail 5 | Rijksvastgoedbedrijf 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

10, 11

nd top 5

individuele programma’s

sept '20

Kickoff-bijeenkomst
De eerste dag was gericht op kennismaken. We kozen hier voor een intensieve
kennismaking met elkaar omdat we een setting willen creëren waarin we een hecht
netwerk kunnen bouwen, waarin ruimte is om te reflecteren en goed naar elkaar te
luisteren en samen te leren.

nov '21

september

De tweede dag haalden we de buitenwereld binnen, door vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken het
gesprek aan te gaan over wat nu gevraagd wordt van onze leiders. Verdiepende serie gesprekken van steeds twee
deelnemers met een gast. Hiervoor waren uitgenodigd futuroloog Justien Marseille, DG Mark Frequin, Mirjam Bult
(RvB TUT), Guido Rijnja (Communicatie minAZ), Elanor Boeholt-O’Sullivan (commander Cybersecurity min Def) en
Jacqueline Cramer (Duurzaamheid UU). Ook werd besproken welke thema’s rond maatschappelijk, organisatie- en
vakmatig leiderschap relevant zijn in de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van deelnemers Nd Top.
Rijkswaterstaat 4 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | Gemeente Rotterdam 1 | Gemeente Amsterdam 1 | HWBP 1 | ProRail 4

17, 18

nd brug 15
jan ’19

Module 6: Mijn Context
Deze module is deels online en deels fysiek gegeven. Met Hans Ruijter verdiepten we ons
in ‘resilient partnership’ tussen opdrachtgever en marktpartijen. Dit werd verlevendigd
met eigen casuïstiek en feedback daarop door Ferdinand Bockhoudt (RWS–SAA) en
Frank Nibbering (Volker-Wessels).

april ‘21

september

De volgende dag stond in het teken van de politieke en maatschappelijk context en waar dat schuurt met ambtelijke
logica. Robert van der Riet en Andres Dijkshoorn (Ardis) namen de deelnemers mee in drie perspectieven waarmee zij
vervolgens hun eigen casuïstiek te lijf gingen. Intense gesprekken met de nodige eye-openers. Aan het slot gaven de
deelnemers nog terug hoe zeer zij het fysiek bij elkaar komen waardeerden.
Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Rotterdam 2 | ProRail 2 | Gemeente Amsterdam 2 | Waterschap Rivierenland 1 |
Waterschap Aa en Maas 1 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1 | Rijkswaterstaat 5

nd brug 16
nov ’19

juni ‘20

Mijn waarden
Deze module is iets later gestart vanwege spitsmijden.
Deelnemers hadden ter voorbereiding een management drives profiel gekregen. Dat is
met hen tevoren besproken met een management drives adviseur. Daarbij werd het profiel
gekoppeld aan de leervraag. Ook in deze groep zie je weer dat een vaak voorkomende
kleur in de profielen (niet per se als eerste kleur) oranje is.

24, 25

september

Projectmanagers zijn vaak resultaatgericht, denken in kansen en mogelijkheden. Een veel voorkomende verwerping zit op
blauw; een verwerping op blauw betekent een hekel aan opgelegde regels en structuren. Tijdens de module is geoefend
met de interactie tussen de verschillende drijfveren van mensen en hoe je effectief in contact blijft als iemand gedrag
vertoont waaraan jij een hekel hebt. In Nd Brug is meervoudig leren kijken een belangrijke doelstelling. Hoe je meer
oplossingsrichtingen ziet als je verschillende waarden als uitgangspunt neemt, werd geïllustreerd in een workshop vrijdag
ochtend, door dezelfde casussen vanuit het gezichtspunt van vier verschillende filosofen te benaderen. We sloten de
module af met een gesprek met topzeiler Roy Heiner, waarin we zijn verhaal langs de meetlat van management drives en
persoonlijke waarden legden. Hieruit werd duidelijk hoe drijfveren bepalend zijn in keuzes die hij maakte in zijn leven.
Na de module zijn nog twee inhaalworkshops online verzorgd voor mensen die de eerste dag bij management drives niet
live aanwezig konden zijn wegens verkoudheidsklachten.
Rijkswaterstaat 5 | Rijksvastgoedbedrijf 3 | Gemeente Rotterdam 1 | Gemeente Amsterdam 1 | Waterschap Limburg 1 |
Gemeente Den Haag 1 | Gemeente Utrecht 1 | ProRail 3
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inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

24, 25

nd brug 17

individuele programma’s

april ’20

Module 2: Mijn Project
Drie deelnemers waren afwezig in verband met corona-gerelateerde klachten.
Middels geavanceerde apparatuur konden zij op afstand deze module voor een
groot deel volgen.

dec ‘21

september

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

De eerste dag stond in het teken van chaordisch projectmanagement onder begeleiding van Nicoline Mulder.
Dit in samenspraak met Adri Franken, projectdirecteur van de Rijnlandroute. Gezamenlijk een mooie combinatie van
theorie en praktijk waarbij de focus was een alternatieve kijk op chaos. Hoe deze niet altijd beheerst hoeft te worden
en zelfs voor je kan werken. Deze combinatie sprak de deelnemers zeer aan en droeg bij aan een soort paradigmashift
met betrekking tot controle. Een onderwerp dat niet alleen actueel is, maar ook veel leervragen van de deelnemers raakt.
Uiteraard was er ook tijd om elkaar bij te praten op de eigen ontwikkelingen. Op vrijdag nam TWST, Linde Peters en
Tamira Nicolai, de deelnemers mee in hoe onze (belemmerende) overtuigingen de wijze bepalen waarop wij communiceren. Ook hier weer veel raakvlakken met de leervragen. Bewustwording leidt tot andere interventies en betere
resultaten. Behalve theorie, vooral een uitgebreide vertaling naar eigen casuïstiek. Bij deze groep was het enthousiasme
over fysiek samenzijn eveneens groot. Dat leverde in ieder geval een zeer enthousiaste en betrokken tweedaagse op.
De RIVM-maatregelen in Poelgeest, gecombineerd met het gedrag van de deelnemers, maakten een veilige bijeenkomst
uitstekend mogelijk.
Rijkswaterstaat 5 | Rijksvastgoedbedrijf 4 | Gemeente Amsterdam 1 | Gemeente Rotterdam 1 | ProRail 3 | HWBP 2

28

nd tech 5
sept '19

sept '20

Certificaatuitreiking
Het was al even geleden, maar de deelnemers van Nd Tech 5 kwamen op 28 september bij
elkaar voor de laatste stap van het leerprogramma, de certificaatuitreiking.

september

Tijdens deze bijeenkomst presenteerden alle deelnemers hun vraagstuk waar ze gedurende het programma aan hebben
gewerkt, welke stappen ze hebben gezet daarin en welke mogelijke resultaten dat heeft opgeleverd. Meerdere deelnemers
hebben zich verdiept in de vraag wat organisatorische impact en ontwikkelingen zijn als ze de digitale ontwikkelingen zien
die op ons afkomen. Concrete voorbeelden waren: de ontwikkeling van agile portfoliomanagement bij Rijkswaterstaat,
een intern platform met uitleg over in te zetten innovaties bij het Rijksvastgoedbedrijf en het thuis experimenteren met
home automation als manier om nieuwe technologie eigen te maken. Het was een waardige afsluitende bijeenkomst, met
de uitreiking van de certificaten en een mooi persoonlijk woord van Ellen Visser (directeur Neerlands diep) tot slot.
Rijkswaterstaat 8 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | Gemeente Amsterdam 2
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Alumniprogramma’s en activiteiten
inhoud

individuele programma’s
alumniprogramma’s en activiteiten

3, 4

nd terugkomdag
Nd Top 4
De deelnemers van Nd Top 4 hebben een terugkom-tweedaagse georganiseerd.

september

teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Deze bestond uit een gesprek over zijn leerervaringen bij zijn projecten met Hoite Detmar (voormalig directeur
Noord Zuidlijn, huidig directeur Lightrailprogramma 2020-2040), een inleiding van filosoof Menno de Bree over
leiderschap in coronatijd en een locatiebezoek Gouwzee met presentatie van Anita Willig, Alliantiemanager
namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en de Alliantiemanager namens Boskalis.
Rijkswaterstaat 4 | Rijksvastgoedbedrijf 2 | Gemeente Rotterdam 1 | Gemeente Amsterdam 2 |
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1 | Waterschap Aa en Maas 1 | Gemeente Den Haag 1 | ProRail 1

4

nd maat-werkgesprekken
In de derde kwartaal heeft één maatwerkgesprek plaatsgevonden.

september

neerlands diep gang
3 bijeenkomst in 2020 (online)
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.
e

17

september

Hoofdingenieur Directeur RWS West-Nederland Noord heeft deze bijeenkomst geadopteerd. Het gesprek ging over
‘de dynamiek in de instandhouding’.
ProRail 1 | Gemeente Den Haag 2 | Rijkswaterstaat 6
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Teamprogramma’s en activiteiten
inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

16

nd teamleren 4

individuele programma’s

maart '20

juli

juli '20

Bijeenkomst 6 (deel 2): Oogst en Afronding
De laatste bijeenkomst is in verband met corona herontworpen en gesplitst in twee delen:
op 4 juni een dagdeel collectieve check-in en uitwisseling rond corona-impact; en inhoudelijk
inspiratie van Wim Leendertse over omgaan met het onverwachte.

Een tweede dagdeel heeft fysiek plaatsgevonden (op anderhalve meter afstand) op 16 juli in Amsterdam. De drie teams
gaven ieder op hun eigen wijze terug wat het hele programma, en vooral de collega-teams hen gebracht had.
ProRail 6 | Rijkswaterstaat 5 | Gemeente Amsterdam 6

doorkijk

nd spiegel singelgrachtgarage
Zelfspiegel
Neerlands diep organiseert een projectspiegel voor het Amsterdamse project Singelgrachtgarage. Op 8 september is de zelfspiegel gemaakt door het projectteam van de gemeente
Amsterdam en het projectteam van de aannemer (Mobilis) samen. Het samen, opdrachtnemer
en opdrachtgever, mee doen met een spiegel is bijzonder.

8

september

Gemeente Amsterdam 7 | Mobilis 5

nd spiegel singelgrachtgarage
Diepte interviews en collega spiegel
Een spiegelteam dat bestond uit zeven mensen (verschillende IPM-rollen) uit het Nd-netwerk
keek in de keuken bij het project Singelgrachtgarage.

16

september

Gemeente Amsterdam 7 | Mobilis 5 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | ProRail 1 | Strukton 1 | Max Bögl 1 |
Croon Wolter en Dros 1 | Gemeente Rotterdam 1 | Waterschap Rivierenland 1
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Activiteiten voor ons netwerk
inhoud

nd zomergast on tour

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

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

Online en interactief
Tijdens de Nd Zomergast On Tour van maandag 24 tot en met donderdag 27 augustus 2020
deelden de projectmanagers van liefst twaalf grote publieke bouw- en infraprojecten uit het
projectennetwerk van Neerlands diep hun dilemma’s, ervaringen en aanpak uit de praktijk
met hun vakgenoten.

24 - 27
augustus

Welke rol hebben de (onvoorziene) omstandigheden van COVID-19, stikstof of andere kwesties gespeeld in deze
bouwprojecten? En niet onbelangrijk: wat hebben de betrokkenen hiervan geleerd?
Ook Neerlands diep wordt door de huidige omstandigheden op verschillende vlakken steeds uitgedaagd. Zo bleek
tijdens deze Nd Zomergast On Tour de techniek niet altijd optimaal te werken. Toch kijken wij terug op een rijke oogst
aan verhalen over de recente ontwikkelingen in de bouwpraktijk. Op verzoek van Neerlands diep heeft hoogleraar
André Dorée van de Universiteit Twente de vier onlinebijeenkomsten bijgewoond en op basis van zijn waarnemingen
een lezenswaardige synthese opgesteld. Lees hier de synthese van hoogleraar André Dorée.
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Samenwerken met de markt
inhoud

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

10

de verbinders – groep 4
nov '19

sept '20

september

Slotbijeenkomst
De (uitgestelde) slotbijeenkomst van De Verbinders stond in het teken van de evaluatie en vooruitblik. De verbeterteams hielden ten overstaan van hun promotors een eindpresentatie.

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

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 aantal stuurgroepleden. De teams hebben elk een eigen
ontwikkeling doorgemaakt. Rode draad in de presentaties is dat de onderlinge samenwerking zichtbaar en soms zelfs
aantoonbaar is verbeterd. Het buiten de dagelijkse hectiek tijd en aandacht geven aan elkaar en de onderlinge samenwerking blijkt louterend te werken. Eén team was zelfs in staat om van elk onderdeel van het programma te benoemen
welke inzichten dit heeft gebracht, wat ze daarmee in de praktijk hebben gedaan en wat het hen heeft opgeleverd.
Rijkswaterstaat 5 | Gemeente Amsterdam 2 | Ingenieursbureaus 1 | Aannemers 6

25

nd groep anders samenwerken (GAS) - 3

september
Bijeenkomst 3
GAS-groepen reflecteren circa vier keer per jaar binnen de actuele projectcontext steeds vanuit
andere invalshoeken op de vraag welke bevorderende en belemmerende factoren en welke
onderliggende patronen en dynamieken van invloed zijn op de onderlinge samenwerking.

De dialoog draaide deze keer om de vraag in hoeverre de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
nu echt fundamenteel aan het verbeteren is, alle verhalen tijdens Nd Zomergast On Tour ten spijt en ondanks alle
experimenten met nieuwe samenwerkingsvormen als alliantie, tweefasen contract en innovatiepartnerschap.
Rijkswaterstaat 2 | ProRail 1 | Gemeente Amsterdam 1 | Aannemers 3

nd groep anders samenwerken (GAS) - 2

28

september
Bijeenkomst 2 (online)
GAS-groepen reflecteren circa vier keer per jaar binnen de actuele projectcontext steeds vanuit
andere invalshoeken op de vraag welke bevorderende en belemmerende factoren en welke
onderliggende patronen en dynamieken van invloed zijn op de onderlinge samenwerking.
Deze keer vond de bijeenkomst online plaats.
De dialoog ging over de ontwikkeling naar meer gebiedsgericht werken, dat vooral bij het Rijksvastgoedbedrijf en
ProRail erg actueel is. Hoewel de intentie achter deze ontwikkeling wordt toegejuicht (omgeving meer betrekken,
maatschappelijke meerwaarde creëren, verduurzaming en klimaatadaptatie), blijkt het in de praktijk nog bijzonder
lastig om binnen deze context projectmatig iets voor elkaar te krijgen. In alle verhalen kwamen telkens 3 vragen
bovendrijven: (1) Wie heeft de regie? (2) Wie heeft de macht? (3) Wat doe je als regie en macht niet samenvallen?
Dit vraagt om veel investeren in de relatie, maar dat is door corona een stuk moeilijker geworden.
Rijkswaterstaat 2 | ProRail 1 | Rijksvastgoedbedrijf 1 | Tennet 1 | Aannemers 2
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Projectennetwerk
inhoud

nd zomergast on tour (online)

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

24, 25, 26, 27
augustus

Het podium voor de aftrap van het academisch jaar is deze keer niet aan één prominent persoon
in de bouw- en infrasector gegeven, maar liefst aan twaalf teams uit het projectennetwerk van
Neerlands diep.

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

Bij de vierdaagse tour stonden de volgende projecten op het programma:
• Maandag 24 augustus: SAA A9 Gaasperdammerweg | PHS Meteren-Boxtel | Uitbreiding Sluis Eefde
• Dinsdag 25 augustus: Aanpak Ring Zuid Groningen | SAA A9 Badhoevedorp-Holendrecht | Spoorzone Groningen
• Woensdag 26 augustus: Zeetoegang IJmond | A16 Rotterdam | De Rotterdamsebaan
• Donderdag 27 augustus: De Entree | Zuidasdok | HWBP – Sterke Lekdijk

doorkijk
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Neerlands diep
inhoud

alumniprogramma’s en activiteiten
teamprogramma’s en activiteiten

20

nd next generation

individuele programma’s

Onder de noemer Nd Next Generation toetst Neerlands diep in een aantal dialoogsessies bij
partners, doelgroep en smaakmakers in het veld of de wijze waarop zij invulling en vorm
geeft aan haar missie nog steeds passend is in de context waarin zij opereert.

augustus

9, 21

september

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

In drie sessies zijn drie perspectieven besproken: de context van project- en programmamanagement in het licht van
maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen in de bouw- en infrasector; de context van leren en ontwikkelen
en ten slotte de assumpties die ten grondslag liggen aan de organisatie van Neerlands diep en de manier waarop de
activiteiten worden uitgevoerd. Het Nd Next Generation-traject zal in de maanden oktober en november worden
voortgezet. De inzichten uit deze sessies zullen besproken worden met de verschillende raden van Neerlands diep.

doorkijk

klantenraad (online)
Op 23 september 2020 heeft de klantenraad online vergaderd. Helaas waren Jan Derks
(ProRail) en Erica de Jong (RWS) verhinderd.

23

september

Ondanks corona loopt het over het algemeen goed bij de verschillende organisaties. Er is veel werk of meer werk dan
men aankan. In elke organisatie wordt de fysieke aanwezigheid gemist bij bijeenkomsten of gewoon op kantoor.
Daarnaast is besproken welke richtlijnen de organisaties hanteren wat betreft de aanmeldingen voor Nd Brug, Kern en
Top. Guus Pieters heeft een presentatie gehouden over de nieuwe opzet van het programma Nd Digitaal Leiderschap.
Met betrekking tot het verzamelen van de ‘PE-punten’ zijn de reacties verdeeld. Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid
bij de deelnemer zelf ligt. Aan de ene kant is het een goed systeem om te blijven werken aan de eigen ontwikkeling maar
aan de andere kant wordt dit ook ervaren als ‘schools’. Als volgend punt heeft Ellen iets verteld over de opzet en de
inhoud van de gesprekken in het kader van de ‘Next Generation’. Omdat de gesprekken nog niet zijn afgerond kunnen er
nog geen conclusies worden getrokken maar tot op heden zijn er nog geen revolutionaire veranderingen gewenst.
Rijkswaterstaat 1 | Rijksvastsgoedbedrijf 1 | Gemeente Utrecht 1 | Gemeente Amsterdam 1 | Neerlands diep 4
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Doorkijk komend kwartaal
oktober
2020

inhoud

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

activiteiten voor ons netwerk
samenwerken met de markt

projectennetwerk
neerlands diep

doorkijk

1 oktober

activiteit voor ons netwerk
nd terugkomdag brug 11

november
2020
9, 16, 23 oktober en 6 november

activiteit voor ons netwerk
nd masterclass

‘Goed opdrachtgeverschap van
innovatieve projecten in organisaties’

december
2020

5 november

activiteit voor ons netwerk
nd sociëteit

3 december

activiteit voor ons netwerk
nd sociëteit
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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, Ruud Stevers, Janine van Oosten, Nancy Schade en Ellen Visser.
Redactie: Ellen Visser en Milie Man.
Heb je vragen over deze rapportage, of over de kwartaalrapportages van Neerlands diep
in het algemeen? Neem dan contact op met Ellen Visser (Directeur).
ellen@neerlandsdiep.nl

Kwartaalrapportage Q3 2020

14

d

