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In deze tweede kwartaalrapportage van 2021 lees je meer over de diverse 
activiteiten van Neerlands diep in de maanden april, mei en juni. 

Met deze 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.

Ook in dit tweede kwartaal hebben zowel deelnemers als Neerlands diep zich 
van hun creatieve kant laten zien om zo veel mogelijk activiteiten doorgang 
te laten vinden. Op de valreep van dit kwartaal werd het weer mondjesmaat 
mogelijk deelnemersgroepen fysiek bij elkaar te laten komen. Dit werd door 
de deelnemers met groot enthousiasme begroet. Zij voelden zich als koeien in 
de wei na een lange en koude winter. Maar ook de online activiteiten werden 
positief gewaardeerd: zo organiseerde Neerlands diep online een succesvol  
Nd Teams-event waarbij de deelnemers zich in het virtuele Nd museum de 
Omslag begaven met als doel gezamenlijk een ambitie-statement voor de 
toekomst te formuleren.

Tweede kwartaalrapportage 2021
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Individuele programma’s

nd kern 20 - 22 
 
Focus area 2:  
in welke werkelijkheid werk jij?
Deze online sessie stond in het teken van projectmanagers en proces arrangementen onder 
leiding van professor Ernst ten Heuvelhof. Drie PM-ers hebben casuïstiek voorbereid waarmee 
we met verschillende opdrachten aan de slag gingen. De tweede dag stond in het teken van 
reflectie en lessons learned.

8, 9
april

Optioneel zijn twee flankerende modules in webinar vorm: een vlog workshop en een workshop ‘Online vergaderen en 
presenteren’.

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  ProRail 3  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Rotterdam 2  |  Waterschappen 2

mrt ‘22okt ’19

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  ProRail 2  |  Ministerie I&W 1  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Gemeente Rotterdam 2  |   
Waterschap Rivierenland 1  |  Waterschap Aa en Maas 1

nd brug 15 
 
Laatste slotproevegesprekken
Alle 17 deelnemers hebben hun slotproevegsprekken gehad, ter afsluiting van het  
programma. De laatste gesprekken waren in april.

april

Een slotproevegesprek bestaat uit twee delen: een voorgesprek tussen de deelnemer en de assessor. In het tweede deel 
schuiven ook de programmamanager en de leidingevende aan. Onderwerp van gesprek is de ontwikkeling van de leervraag 
van de deelnemer, wat deze heeft ondernomen en met welk resultaat. Hierbij hoort ook de aantoonbare feedback van 
derden. Ook hier blijkt weer dat de deelnemers veel energie in het programma hebben gestopt, maar er ook zeer veel 
hebben uitgehaald. De motivatie is hoog!

april ‘21jan ’19

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 4  |  ProRail 3  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Rotterdam 1  |  HWBP 2

nd brug 17 
 
Module 5: mijn Balans
Deze module gaat over ‘overeind blijven in een dynamische omgeving’. Hoe kunnen  
projectmanagers in balans blijven, het werk goed uit blijven voeren, zich krachtig  
voelen en blijven staan in hun rol als projectmanager om uiteindelijk met plezier en  
succesvol een project af te ronden? Dit houdt ook in de goede voorwaarden scheppen  
om optimaal de klus te kunnen uitvoeren. Deze module was geheel online.

12, 13
april

De eerste dag startte met ‘Uit balans en je lijf’: aikido online met Peter Hoogeveen. Eerst op zoek naar momenten van 
disbalans in het werk om vervolgens te onderzoeken wat het lijf kan doen om je te sterken. Doordat het online was vond het 
oefenen individueel thuis plaats. Marieke Wilke behandelde het thema ‘Vertragen om te versnellen’. Het onderzoeken van 
welke gewoonten en patronen in de wereld van infrastructuur en in de wereld daarnaast zijn ontstaan. Uiteraard toegepast 
op ieders eigen situatie. Ook het thema ‘Contracteren en verleiden’ kwam aan de orde. Hoe creëer je je eigen condities om 
je project niet alleen tot een succes, maar ook tot een voor jou werkbaar en haalbaar project te maken? Welke verleidingen 
maken jou minder alert? De tweede dag had elke deelnemer een eigen online programma. Er waren drie online workshops 
met acteurs, in zowel grote als kleinere groepen, maar ook individueel. Bovendien was er voor ieder een uurtje gereserveerd 
om zelf iets te gaan doen dat weer energie opleverde.

De workshops
•  Lieke Antonisen: dient jouw gedrag jou nog? 

Soms verstoor je met je eigen gedrag je balans, vaak uit gewoonte en goed bedoeld. Ben je bereid om dat te zien en  
te heroverwegen?

•  Individuele simulatie met Ingeborg Ansing: de kracht van stilte 
Innerlijke rust houden onder spanning; lukt het om je eigen ongemak te verdragen en verbinding te houden, door  
stilte te gebruiken en vragen te stellen? Op basis van jouw eigen casus.

•  Korte training met Arjan Kindermans: verbinding & verdieping 
Zorg voor jezelf en voor de ander door obstakels, observaties en gevoelens te benoemen op het niveau waarop ze  
zich voordoen. In deze online tijd moeilijker maar belangrijker dan ooit.

dec ‘21april ’20

mailto:ellen%40neerlandsdiep.nl?subject=
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nd brug 19
 
Kick-off
Na online kennismakingsgesprekken, intakes en startproeves, was ook de kick-off voor  
Nd Brug 19 in een online variant. In de ochtend voor de leidinggevenden en de middag voor 
de deelnemers.

20
april

Bij beide sessies hebben de deelnemers na 'binnenkomst' in een breakoutroom (in twee- of drietallen) kennis gemaakt 
en ervaringen uitgewisseld. Deze vorm van 'check-in' beviel erg goed. Bij de deelnemers heeft Ellen Visser een mooi 
welkomstwoord gehouden met veel aandacht voor de verantwoordelijkheid van de deelnemers voor het netwerk. De 
workshop van Leonie Mijnlieff over kijken naar kunst om te reflecteren op je eigen emoties en aannames beviel heel goed. 
Er is veel in verschillende subgroepen gewerkt, waardoor er onderling toch al snel en met diepgang kennis is gemaakt. 

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  ProRail 4  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Rotterdam 1  |   
Gemeente Utrecht 1  |  HWBP 1  |  Ministerie I&M 1

april '21 dec '22

Rijkswaterstaat 3  |  Rijksvastgoedbedrijf 4  |  Gemeente Rotterdam 1  |  Gemeente Utrecht 1

nd digitaal leiderschap 2
 
Module 1: technisch inspireren
De 2e editie van het ontwikkelprogramma Nd Digitaal Leiderschap is in maart gestart  
met een online kick-off en ook de eerste module was geheel digitaal. In dat stramien is de  
module opgesplitst in een middagprogramma op de eerste dag en een ochtendprogramma  
op de tweede dag en gebruiken we onder andere Mural (een digitaal whiteboard) ter  
ondersteuning van het leertraject.

15, 16
april 

De middag organiseerden we als aftrap een carrousel met drie inspirerende sprekers. Marjet Rutte over innovaties in de 
sector, Alexander Hermans over innovaties in IT en futuroloog Tony Bosma over bredere maatschappelijke ontwikkelin-
gen. In drie rondes kregen de deelnemers een korte presentatie over het thema en gingen ze in kleine groepen in gesprek 
met de betreffende spreker. Daarna hebben we de tijd genomen om te reflecteren op wat we in de deelsessies hebben 
gehoord. De volgende ochtend ontmoeten we elkaar letterlijk in de virtuele wereld en wel via een Virtual Reality bril. 
Na wat oefening door middel van een online spel, hebben we in een online brainstorm nader kennisgemaakt met de moge-
lijkheden van VR. Daarnaast kregen we een kijkje in de keuken van wat VR voor BIM (Building Information Model - een 
digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld) 
zou kunnen betekenen. Dit smaakte naar meer. De deelnemers waren enthousiast over de mogelijkheden van VR, maar 
hadden ook het gevoel dat nog lang niet al het potentieel wordt benut. 

mrt '20 feb '22
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Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  ProRail 2  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Gemeente Rotterdam 2  |  Ministerie I&W 1  |  
Waterschap Rivierenland 1  |  Waterschap Aa en Maas 1

nd brug 15 
 
Certificaatuitreiking
Alle deelnemers van Nd Brug 17 ontvangen hun certificaat. Als gevolg van de corona  
maatregelen was deze uitreiking een unicum: voor het eerst volledig online.

22
april

De deelnemers hadden vooraf hun certificaat en leerstory, inclusief een bloemetje, thuisgestuurd gekregen. Dit mochten 
ze pas openen op moment van de uitreiking voor de camera. Dit gebeurde in kleine groepjes, zodat alle (op afstand) 
aanwezigen de betreffende deelnemer middels de Mentimeter nog feedback konden meegeven. Deze uitreiking werd 
afgewisseld met miniworkshops ‘leiding geven op afstand’ van Godelieve Meeuwissen en met muziek en filmpjes van 
Mondoleone. De borrel halen ze op een later moment in.

april ‘21jan ’19

nd top
 
5e bijeenkomst
De bijeenkomst is teruggebracht tot één dag (met testen op locatie). Het doel was om weer 
meer connectie te maken tussen de deelnemers.

23
april

Deze bijeenkomst stond in het teken van ‘elkaar ontmoeten’, elkaar beter leren kennen. Daarnaast stond het  
verder verdiepen op eigen praktijkvraagstukken en thema’s rond persoonlijk leiderschap, publiek leiderschap of  
organisatieleiderschap in vervolg op de afgelopen bijeenkomsten centraal. 

Rijkswaterstaat 4  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  ProRail 4  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Rotterdam 1  |  HWBP 1

nov ‘21sept ’20
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nd kern 19-21
 
Seminar 7: een beeld zegt meer dan…?
Nadat eerder gesproken is over processen en procesarrangementen gingen we dit seminar aan 
de slag met framing, media en beeldvorming onder leiding van professor Hans de Bruijn en in 
verschillende workshops met acteurs. Dit gebeurde het hele seminar zoveel mogelijk buiten 
en in kleine groepen. 

9, 10, 11
juni

Op de derde dag gingen we aan de slag met het eigen script en communicatie stijlen onder leiding van Marijke Dekkers. 
Parallel aan deze sessie vond de sessie mentale weerbaarheid plaats onder leiding van Sylvain Gaspersz. Intensief maar 
ook energiegevend aldus de deelnemers. Het werd als heel fijn ervaren om elkaar na een lange periode weer veilig 
fysiek te kunnen ontmoeten.

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  ProRail 1  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Provincie Zuid Holland 1  |  Tennet 1  |   
Omgevingsdienst NZ 1  |  Waterschap 2 

mrt ‘22okt ’19

Rijkswaterstaat 3  |  Rijksvastgoedbedrijf 4  |  Gemeente Rotterdam 1  |  Gemeente Utrecht 1

nd digitaal leiderschap 2
 
Module 2 – Succesvol Organiseren
Als introductie van de 2e module zijn we gestart met een tussentijdse sessie met hoogleraar IT 
Governance Lineke Sneller van Nyenrode. Aan de hand van prikkelende voorbeelden en spre-
kende cijfers nam ze de deelnemers mee in de wereld van IT projecten. Waar wringt de schoen 
en wat kan beter.

20, 21
mei

Net als de eerste module hadden we een online middagprogramma en opvolgend een ochtendprogramma. We zijn de 
middag gestart met terugblikken op de eerste module en de sessie met Lineke Sneller. Vervolgens zijn we in groepjes  
aan de slag gegaan om op Mural een digitaal innovatiewiel te vullen. Welke aspecten komen kijken bij het succesvol  
organiseren van (digitale) innovatie? Dit leverde mooie eerste inzichten op. Vervolgens kwam promovendus Nick Benschop 
langs om te vertellen over de 10 biassen van IT projecten. Heel herkenbaar voor alle deelnemers om dat de biassen één op 
één toepasbaar waren op alle projecten. Na de sessie met Nick hebben de deelnemers nogmaals gekeken naar hun wielen 
en aanvullingen gedaan. De volgende ochtend ging Thymo van den Brug van ProRail in gesprek met de deelnemers over 
hoe hij met zijn asset innovatieteam veranderingen op gang brengt in de organisatie en welke innovaties hij al toepast. 
Ook hierna hebben de deelnemers nog een keer het wiel aangescherpt met drie waardevolle wielen als uitkomst.

mrt '20 feb '22
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Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  ProRail 3  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Rotterdam 1  |   
Gemeente Den Haag 1  |  Gemeente Utrecht 1  |  Waterschap Limburg 1

nd brug 16 
 
Certificaatuitreiking
Na het goed afronden van de slotproevegesprekken en het rondmaken van de leerstory's  
konden wij met veel plezier de certificaten uitreiken aan de deelnemers van Nd Brug 16.  

17
juni

In Paushuize te Utrecht trof men elkaar voor het eerst sinds een half jaar weer live. De opmaat werd gegeven voor het  
verder verzilveren van het programma; elkaar blijven opzoeken om te sparren, een terugkommodule in november en de 
nadrukkelijke uitnodiging om actief bij te dragen aan het netwerk van Neerlands diep.

sept '19 nov '21

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  ProRail 4  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Rotterdam 1  |   
Gemeente Utrecht 1  |  HWBP 1  |  Ministerie I&M 1

nd brug 19
 
Module 1: de Spiegel 
Helaas konden we niet met alle 16 deelnemers live de eerste module starten. Bij vooraf testen 
op corona bleek 1 deelnemer positief.

21, 22
juni

Dag 1 sloot Judith Budde (voice dialogue) naadloos aan op onze ochtend met uitgebreide check-in en waarden die je  
meeneemt vanuit waar je bent opgegroeid.

Vanaf de locatie, Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder, gingen we op de fiets naar de prinses Maxima manege voor ‘de’ 
paardenworkshop, dit keer verzorgd door Annemarie van der Toorn. Een geweldige paardencoach: humor en scherpe 
feedback. Annemarie is in Nederland bekend als dé paardenfluisteraar, opgeleid door Monty Roberts. Extra indrukwek-
kend was dat we ook een praatje kregen van de bedrijfsleidster over deze manege die werkt vanuit de filosofie 'iedereen 
kan paardrijden' en daarmee paardrijden (of liggen) ook mogelijk maakt voor mensen met zeer zware beperkingen.

Het is heel goed bevallen om meer tijd in het programma te reserveren voor reflectie onderling. Live tijd met elkaar is 
echt waardevoller geworden door corona en daardoor zijn we nog kritischer geweest op wat je in die tijd dan doet en  
wat je ook op een ander moment en op een andere manier kunt doen. 

april '21 dec '22
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nd kern 20 - 22 
 
Focus area 3:  
hoe werkt het samen?
Voor de deelnemers was dit de eerste bijeenkomst waarbij ze elkaar als groep fysiek  
hebben ontmoet. Hier werd erg naar uit gekeken. Door de webinars en samenwerkings- 
opdrachten van de afgelopen tijd was het mooi om te zien dat het groepsproces al wel  
op gang is gekomen.

30
juni

1, 2
juli

We startten na het ‘open frame‘ met de gedramatiseerde storyline van projecten onder leiding van professor André Doree, 
met in de middag: in welke fase zit je eigen project. De tweede dag stond in het teken van leiderschap en communicatie- 
stijlen onder leiding van Marijke Dekkers en doel oriëntatie en de kunst van het falen onder leiding van dr. psycholoog  
Arjan van Dam. De derde dag gingen de deelnemers verder met procesarrangementen onder leiding van professor  
Ernst ten Heuvelhof, met eigen voorbereide casuïstiek.

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  ProRail 3  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Rotterdam 2  |  Waterschappen 2

mrt ‘22okt ’19

nd top
 
Persoonlijk leiderschap
In deze tweedaagse was er de aandacht voor de schaduwkant van leiderschap; hoe word  
je onder druk? En hoe vind je snel je balans terug? Ook blikten we vooruit op leiderschap  
na corona.

24, 25
juni

Tussen de vorige bijeenkomst en deze tweedaagse hebben de programmamanagers met alle individuele deelnemers  
een tussengesprek gevoerd. Voorafgaand aan de bijeenkomst vulde iedereen de Hogan Development Survey in die  
we bespraken op de live dag (nadat iedereen ter plekke was getest). Hogan geeft inzicht in gedragingen onder druk die 
averechts kunnen uitwerken. Onder normale omstandigheden kunnen deze eigenschappen sterke punten zijn, onder 
druk kunnen ze de effectiviteit van de interactie verstoren. Door contact te mijden, de wrijving juist op te zoeken of  
te veel afhankelijk te worden van de verbinding. Stevig blijven staan onder druk oefenden we met business aikido.  
De volgende ochtend vond online plaats met Mark van Vugt, organisatiepsycholoog van de VU over leiderschap na 
corona. Hij haalde veel internationaal onderzoek aan waaruit aannemelijk wordt dat corona blijvende veranderingen 
teweegbrengt. De dag werd afgesloten met een intensieve feedbackronde per persoon. 

Rijkswaterstaat 4  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  ProRail 4  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Rotterdam 1  |  HWBP 1

nov ‘21sept ’20

nd kern 18-20
 
Seminar 10: de Oogst
Tijdens de eerste dag presenteerden de deelnemers in twee parallelle groepen hun ‘kwestie’, 
een aantal begeleiders en leidinggevende waren online aanwezig.

23, 24, 25
juni

Een aantal vertegenwoordigers vanuit de partnerorganisaties waren fysiek aanwezig; Ed van Vugt (RWS), Amiranda Ab-
bes (ProRail), Michel van Erk (RVB), Tine Veenink (Gemeente Amsterdam) en Erik Wagener (HWBP). Na de presentaties 
van de deelnemers stelden zij vragen en gaven gezamenlijk feedback. De tweede dag stond in het teken van het delen 
van de persoonlijke Oogst met de eigen leergroep. Door middel van een wandeling met verschillende opdrachten en 
vragen stond dag drie in het teken van afscheid nemen van elkaar, wat hou je vast en waar ga je mee verder.

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  ProRail 1  |  Gemeente Amsterdam 1  |  Gemeente Den Haag 1  |   
Provincie Zuid Holland 1  |  RVO 1  |  Waterschap 2

mrt ‘22okt ’19
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neerlands diepgang
 
2e bijeenkomst in 2021 (online)
Neerlands diepgang is de kring van projectmanagers en projectdirecteuren die hebben  
deelgenomen aan het Nd Top van Neerlands diep (alumni) en/of eindverantwoordelijke  
zijn of zijn geweest van een bij Neerlands diep aangesloten project.

9
juni

De programmamanager van het ProRailprogramma 'Hoog frequent spoor' heeft deze bijeenkomst geadopteerd. Bij de 
uitvoering van langlopende programma’s is het onvermijdelijk dat er nieuwe inzichten en ontwikkelingen zich voordoen, 
met als gevolg aanpassingen in scope, tijd en budget. Dat kan lastige dilemma ś veroorzaken. Het ‘professionele gesprek’ 
ging over deze dilemma’s onder de titel: ‘Stabiliteit versus Adaptiviteit’.

Rijkswaterstaat 5  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  ProRail 6  |  Waterschap Aa en Maas 1 

Alumniprogramma’s en activiteiten
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nd programmaleren
 
Activiteiten in het tweede kwartaal
In het tweede kwartaal van 2021 kregen de twaalf deelnemende programmateams in  
Nd Programmaleren diverse impulsen in de vorm van methodieken, aanpakken en 
perspectieven aangereikt om een stap te kunnen zetten met hun praktijkvraagstuk op  
het gebied van programmatisch werken. Alle leerinterventies in dit leertraject zijn online,  
in sessies en asynchroon met behulp van verschillende online platforms.

april t/m  
juni 

De praktijkvraagstukken van de teams vormen de rode draad door het traject. De impulsen helpen om met die vraagstuk-
ken een betekenisvolle stap te zetten, maar ook om een beter beeld te ontwikkelen van programmatisch werken in de 
publieke omgeving, een netwerk op te bouwen van mensen in hetzelfde werkveld en zicht te krijgen op hoe ze als team 
verder komen.

In twee inspiratiesessies in april en juni gingen de teams aan de slag met complexiteitsdenken met behulp van het 
Cynefin-raamwerk en met systeemarchetypes uit het systeemdenken, toegepast op een samenwerkingsrelatie met een 
belangrijke stakeholder. In voorbereiding op de junisessie deden teams een stakeholderanalyse.

In elke inspiratiesessie is er ruimte voor onderlinge reflectie tussen de teams op elkaars voortgang. In de sessie van mei stond 
de reflectie helemaal centraal en gebruikten we een extra methodiek, met een zeilreis als metafoor voor het leertraject. 

Alle deelnemers hebben toegang tot een online leerplatform als centrale plek waarop alle teamopdrachten, (deels 
optionele) leermodules en -activiteiten en informatie over het traject staan. Elk team heeft bovendien een eigen visueel 
whiteboard op Mural waarop zij werken aan opdrachten en hun leergeschiedenis tijdens het traject opbouwen. 

Een van de activiteiten die via het online leerplatform werden ondersteund, was een traject met twee ‘smaakmakers’ 
op het gebied van programmatisch werken. Wim Leendertse, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior 
adviseur bij Rijkswaterstaat, en Helmuth Stoop, partner en adviseur bij TwynstraGudde en medeauteur van het boek 
Leiderschap van de programmamanager, deelden materialen zoals artikelen, video’s en modellen over programmama-
nagement, beantwoordden vragen op het leerplatform en gingen in online meet-ups met geïnteresseerde deelnemers 
verder in gesprek.

Rijkswaterstaat 44  |  ProRail 29  |  Rijksvastgoedbedrijf 7  |  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 6  |   
Waterschap Hunze en Aa’s 5  |  Waterschap Hollandse Delta 5

Q1 '21 Q4 '21

Teamprogramma’s en activiteiten
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nd teams
 
Nd Museum de Omslag
Door corona vond Nd Teams iets later dan gewoonlijk en volledig online plaats. Zo’n honderd 
deelnemers verdeeld over 16 teams van de verschillende partnerorganisaties begonnen en-
thousiast aan dit event. 

22
april

Door middel van diverse opdrachten vulden zij samen de online expositie van Nd museum de Omslag. Als deelnemer 
waande je je in de wandelgangen van het museum. De omslag door en na corona stond centraal als thema deze middag, 
door middel van drie opdrachten gingen de deelnemers in teams aan de slag. Met als doel om gezamenlijk een ambitie 
statement voor de toekomst te formuleren. De teams werden begeleid door de collega’s van Neerlands diep. De meeste 
aanwezigen vonden het een geslaagd event met een aansprekend thema. Daarnaast werd de professionele begeleiding erg 
gewaardeerd, net als de mogelijkheid om technische vragen te stellen via een telefoonnummer.

Rijkswaterstaat 44  |  ProRail 29  |  Rijksvastgoedbedrijf 7  |  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 6  |   
Waterschap Hunze en Aa’s 5  |  Waterschap Hollandse Delta 5

feb '20 nov '21
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nd alliantieleren
 
Slotsessie
Bij Nd Alliantieleren wisselen vier alliantieteams van ProRail en twee Waterschappen hun 
kennis en ervaringen uit om van elkaar te leren en de opgehaalde lessen door te geven.  
Ter afsluiting van het programma werd een online slotsessie georganiseerd waarin de  
deelnemende alliantieteams hun inzichten en lessen op interactieve wijze hebben gedeeld 
met ca. 35 belangstellenden uit het netwerk van Neerlands diep.

10
juni

De slotsessie had dezelfde opbouw als het programma zelf: achtereenvolgens stonden de bedoeling, de inrichting, de 
werking en de lering centraal. Voor het onderdeel de werking hadden de alliantieteams elk een aansprekend en illustratief 
praktijkverhaal voorbereid. Op basis daarvan gingen de deelnemers met de teams in dialoog over de vraag in welke de alli-
antie in de praktijk ook functioneert, zoals het vooraf is bedacht. De inhoud was aansprekend en inspirerend. Het was een 
van de deelnemers opgevallen dat als de druk toeneemt, alliantieteams eerder de neiging hebben om dichter bij elkaar te 
kruipen, dan uit elkaar gespeeld te worden. Een van de teamleden van De Lingense Alliantie vatte de middag goed samen: 
"Een alliantie biedt beslist geen garantie op goede samenwerking, maar het maakt het wel een stuk makkelijker." Omdat 
de alliantieteams het heel waardevol vinden om elkaar te blijven zien, hebben we de Nd Alliantiedialogen geïntroduceerd. 
Zolang hier behoefte aan is organiseren we vier keer per jaar een online reflectiedialoog.

Rijkswaterstaat 6  |  Rijksvastgoedbedrijf 2  |  ProRail 17  |  G4 3  |  Waterschappen 7  |  Tennet 1  |  Ministerie van I&W 1  |   
Aannemers 11

mrt '20 juni '21

nd projectsturing
 
Spiegelbijeenkomsten
In drie online dagen zijn de projecten Verbreding A6 Lelystad (RWS), Detentiecentrum Zeist 
(RVB), en herinrichting Lombokplein (Gemeente Utrecht) gespiegeld.

1
april

6
mei

10
juni

Het project dat in de spiegel stond werd waar nodig aangevuld met extra functionarissen die ook een rol spelen in de  
projectsturing. De andere drie teams verdiepten zich aan de hand van een gespreksagenda in de sturing rondom dat 
project. Hiermee werd zowel het project een spiegel voorgehouden als inzicht gegenereerd op de thema's die ook bij de 
andere deelnemende projecten spelen, zoals de verhouding tussen de formele en de informele organisatie van de sturing.

Rijkswaterstaat 4  |  ProRail 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Gemeente Utrecht 2  |   
Dienst Justitiele Instellingen 2  |  Ministerie I&W 2  |  Vervoersregio 1

feb '20 nov '21
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nd sociëteit
 
Het ontwerpen en leiden van online bijeenkomsten
Online bijeenkomsten, ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse werk.  
Van een teamoverleg tot een brainstormsessie of een vergadering met je opdrachtgever.  
We worden hierin gelukkig steeds vaardiger, maar zien het toch vaak als een minder  
alternatief voor de live bijeenkomst. De vraag die centraal staat in deze Nd Sociëteit is  
dan ook: kun je van het nadeel van online bijeenkomen een voordeel maken?

17 
juni

Arjan Kindermans (acteur, moderator en trainer) nam de laatste sessie vóór de zomervakantie over het ontwerpen en 
leiden van online bijeenkomsten voor zijn rekening. Arjan, ook regelmatig aanwezig als trainer bij Nd Brug, ging tijdens 
een interactieve sessie met de deelnemers in gesprek over de tips & tricks voor het leiden van en deelnemen aan online 
bijeenkomsten. Ook experimenteerden we met skills die goed van pas komen wanneer je online de leiding hebt en  
je mensen maximaal aangehaakt wilt houden.

Activiteiten voor ons netwerk

mailto:ellen%40neerlandsdiep.nl?subject=
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de verbinders

3e online inspiratiesessie
In alle bouw- en infraprojecten spelen interne en externe stakeholders een belangrijke rol, die 
soms zelfs de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk 
kan zetten. Daarom werd in deze inspiratiesessie aandacht besteed aan het verkrijgen van 
inzicht in de mindset, drijfveren en motivatie van belangrijke stakeholders en hoe je deze op 
gedragsniveau kunt beïnvloeden.

20
mei

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van drie elementen uit het Behavior Change Model van adviesbureau D&B, dat 
gespecialiseerd is in gedragsverandering. De doelanalyse richt zich op mindset en gedrag, zowel in de huidige als in de 
gewenste context. De psychologische landschapsanalyse gaat dieper in op herkenning van verschillende vormen van 
weerstand om vervolgens passende gedragstechnieken te kiezen als mogelijkheden voor interventie.

Rijkswaterstaat 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Aannemers 4

febr '21 juli '21

Samenwerken met de markt

de verbinders

2e online inspiratiesessie
De tweede online inspiratiesessie stond in het teken van het verkrijgen van inzicht in elkaars de-
finitie van projectsucces in termen van belangen en intrinsieke drijfveren en wat de teamleden 
van elkaar nodig hebben om succesvol te kunnen zijn. Vervolgens konden de teamleden toetsen 
in welke mate ze al bijdragen aan elkaars succes en wat ze hier meer in zouden kunnen doen.

8
april

Leidraad voor de onderliggende dialoog werd gevormd door het archetype onbedoelde tegenstrevers uit het systeem-
denken. Dit model maakt inzichtelijk wat de onbedoelde neveneffecten zijn ten koste van het succes van de ander als 
een van de partijen alleen maar oog heeft voor haar eigen projectsucces. Door expliciet te maken hoe je kunt bijdragen 
aan elkaars projectsucces kun je dit patroon doorbreken.

Rijkswaterstaat 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Aannemers 4

febr '21 juli '21

de verbinders 

4e online inspiratiesessie
Als opmaat naar de slotsessie begin juli waarin de teams de resultaten van hun ontwikkelproces 
presenteren, draaide deze inspiratiesessie om het op aansprekende en kernachtige wijze de es-
sentie van dit proces weer te geven in lijn met hun ambitie om hun verhaal breder uit te dragen. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van een aantal Storytelling technieken.

17 
juni

Een goed verhaal is invoelbaar (het appelleert aan emoties), is goed volgbaar (het zit logisch in elkaar) en het roept op 
tot actie, zodat voor de toehoorder duidelijk is, wat van hem of haar verwacht wordt. De teams hebben gewerkt aan 
een ambitie-statement, het kiezen van een doelgroep en deze specificeren aan de hand van een persona (de verbeelding 
van een fictieve, maar representatieve voorbeeldfiguur) en tot slot het verbeelden van de huidige situatie, de gewenste 
situatie (doelbeeld), de oplossingsrichting en de call to action.

Rijkswaterstaat 3  |  Gemeente Amsterdam 2  |  Aannemers 4

febr '21 juli '21
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Projectennetwerk 

nd participatiespiegel

Project Dijkversterking  
Gorinchem-Waardenburg  |  Waterschap Rivierenland (HWBP)
Het projectteam Gorinchem-Waardenburg (GoWa) heeft een intensief participatieproces  
met bestuurders en vertegenwoordigers van bedrijven en burgers achter de rug. In plaats  
van een traditionele evaluatie zet zij de Nd Spiegel Participatie in om opgedane ervaringen  
en inzichten op te halen.

27
mei t/m

27
juni

Voor projectteams is er een volledig spiegeltraject op het onderdeel Participatie ontworpen. In de standaard aanpak 
wordt een spiegelteam bevraagd door collega’s uit het projectennetwerk. Deze spiegel is uitgebreid met bestuurders en 
leden van de klankbordgroep die zich ook hebben laten spiegelen. Daardoor is het spiegelproces verrijkt met twee ex-
tra perspectieven. Die van de bestuurder en die van de burger. Voor het spiegelproces betekent dit een uitbreiding met 
extra interviewrondes en zelfspiegels. Tijdens de slotdialoog zat feitelijk ‘het hele systeem’ aan de virtuele tafel, wat 
heeft geresulteerd in een meervoudige input en diverse gezichtspunten op het onderwerp participatie en het GoWa 
proces in het bijzonder. Van het ‘XXL spiegeltraject’ is een eindrapportage opgesteld die samen met een artikel over de 
persoonlijke ervaringen van een aantal deelnemers met deze uitgebreide spiegel zal worden gedeeld op de website van 
Neerlands diep.

leden klankbordgroep 4  |  bestuurders waterschap en gemeente 2  |  projectteamleden GoWa 5  |   
collegaspiegelaars 9 (1x ProRail; 4x RWS; 1x Amsterdam; 3 waterschap)

mrt '21 sept '21
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klantenraad
 
Vergadering (online) 
Op de agenda naast het gebruikelijke rondje langs de velden een demonstratie van museum 
De Omslag, een gesprek over de impact van alumni en een doorkijkje in onze programmering. 

19
mei

De leden van de Klantenraad vonden Nd museum de Omslag, het resultaat van het Nd Teams-event, zeer inspirerend.  
Er was veel herkenning op de thema’s die in dit event naar voren kwamen. De raad herkende met name de spanning tussen 
ambities van organisaties (b.v. op het gebied van duurzaamheid, vakmanschap, samenwerking) en de vrijheid, ruimte en 
middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld aan projectteams. Vervolgens gaf de gemeente Amsterdam een toe-
lichting op een intern onderzoek naar de vraag hoe zij omgaat met de alumni van Nd. Belangrijke conclusie was dat zowel 
het lijnmanagement als de projectmanagers vinden dat de kennis van alumni beter benut kan worden, maar dat ze daarbij 
op elkaar blijven wachten. De procedure voor de selectie van kandidaten voor Nd-programma’s bleek voor buitenstaan-
ders niet altijd transparant. Het voorbeeld van Amsterdam inspireerde andere raadsleden om ook met dit onderwerp aan 
de slag te gaan. Bij een doorkijk op de programmering werd gesproken over de start van Nd Programmaleren en  
Nd Projectsturing, een mogelijke herijking van het Top-programma en de vooruitzichten op fysieke bijeenkomsten.

Rijkswaterstaat 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  ProRail 1  |  G4 1  |  Alumni 1  |  Neerlands diep 3

Neerlands diep

raad van advies
 
Vergadering (online) 
Met de raad van advies werd van gedachten gewisseld over de opbrengst van het  
Nd Teams-event. Daarnaast werd de raad gepolst over een nieuw programma voor  
projectteams dat Neerlands diep momenteel ontwikkelt. 

16 
juni

In het rondje langs de partners lag de nadruk hoe ieder zich voorbereidt op een eventuele terugkeer naar kantoor.  
Duidelijk is dat vrijwel alle organisaties uitgaan van een andere inrichting van de ruimte, met meer ontmoetingsplekken 
voor overleg en minder werkplekken. 

De plannen rondom een nieuw programma Nd Projectpatronen (werktitel) werden door de raad omarmd. 
Daarnaast heeft de raad zijn waardering uitgesproken voor de kwaliteit van het Nd Teams-event.

Tot slot is gesproken over de stand van zaken rondom het projectennetwerk en de vraag hoe de huidige projecten actief 
te houden en nieuwe aanwas te creëren. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 

Rijkswaterstaat 1  |  Rijksvastgoedbedrijf 1  |  ProRail 1  |  G4 1  |  Neerlands diep 2
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juli
2021

augustus
2021

september
2021

Doorkijk komend kwartaal

activiteiten voor ons netwerk
nd masterclass 
‘Ziel en zakelijkheid in balans’

29, 30 september

activiteiten voor ons netwerk
nd sociëteit 

9 september
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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, Wendy Blankert, Jaap Verhoeven, Janine van Oosten,  
Nancy Schade en Ellen Visser. 

Redactie: Ellen Visser en Saskia Kemperman.

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
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