
21

�    
nd projectsturing 

Nd Projectsturing is een nieuw leertraject voor teams, gericht op de samenwerking 
tussen de diverse rollen bij de sturing van een project. Hiervoor gaan een aantal 
teams samen aan de slag om inzicht hierin te krijgen en het samenspel in de 
projectsturing verder te professionaliseren. Hierdoor krijgen teams duidelijk wat 
goed gaat en waar verbetering nodig is binnen een project. Bijzonder aan de aanpak 
is dat naast de teams ook de sleutelspelers in de sturing participeren. 

deelname individuele programma's 
in vergelijking met voorgaande jaren

Nd Brug
Nd Kern
Nd Top

Opdrachtgeversprogramma 
Opdrachtgeversprogramma HWBP

deelname individuele
programma's per partner

Deelnemers Rijkswaterstaat
ProRail
Rijksvastgoedbedrijf
Grote gemeenten (G4)

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

�
han berends

(projectmanager groningen spoorzone)

Over deelname aan het projectennetwerk

“Wij zitten in een fase met het project dat we veel ervaring en 
kennis kunnen delen. Maar ik zou ook graag spiegelen met andere projecten. 
Je zit toch op een bepaalde manier in je eigen cocon. We kunnen leren van 

anderen, bijvoorbeeld op gebied van omgevingsmanagement, 
of de relatie met de aannemer.”

�
maarten mulder 

(projectmanager zuidwestboog meteren)

Over deelname aan het projectennetwerk

“Dat doet iets met je team. Je bent ambitieus met elkaar. 
We willen een lerende club zijn en uiteindelijk ook graag ervaring 

en kennis brengen. Dat doen we door in gesprek te zijn met elkaar, 
nieuwsgierig te zijn en zo nieuwe inzichten te creëren.”

Voor het tweede jaar op rij werd de wereld getro�en 
door corona. Voor Neerlands diep betekende dit veelvuldig 
omschakelen en alles op alles zetten om onder wisselende 
omstandigheden zo veel mogelijk activiteiten doorgang te laten 
vinden. Niet eenvoudig, als je kernactiviteit bestaat uit het 
organiseren van ontmoetingen tussen mensen. 

Maar een tweede jaar corona betekende ook dat zowel de 
deelnemers als Neerlands diep ervaren raakten in andere 
manieren van werken en “ontmoeten”. De pandemie trok 
wel een steeds zwaardere wissel op ieders veerkracht en 
motivatie. Toch vormden de moeizame omstandigheden 
ook een inspiratiebron: juist nu konden wij onze deel-
nemers ondersteunen in de wendbaarheid en het 
omdenken dat van hen werd gevraagd. Ondanks dat 
we minder programma’s en activiteiten organiseerden 
dan normaal, bleek er veel waardering van deelnemers 
voor wat er wél mogelijk was. 

In 2021 zag een tweetal nieuwe programma’s het 
licht: Nd Programmaleren en Nd Projectsturing. 
Deze en andere individuele programma’s bleven 
ook in 2021 in een grote behoefte voorzien. 
Daarnaast sloten nieuwe projecten aan bij 
het Projectennetwerk. Dat zijn positieve 
ontwikkelingen in een tijd waarin 
leiderschap en zelfre	ectie zo hard 
nodig zijn.
 

�    
nd teams

Nd Teams was in 2021 een online experience. De 15 deelnemende teams hebben 
online, samen gebouwd aan een virtueel pop-up museum: ‘Nd museum de Omslag’. 
Thema van de expositie: anders werken en kansen die kunnen ontstaan door de 
coronapandemie. De teams hebben een mooie en creatieve collectie gemaakt 
waarin het beeld werd geschetst van een mogelijk nieuwe werkelijkheid na de 
pandemie. Door middel van interactieve opdrachten, inspirerende gesprekken 
en prikkelende belevenissen heeft de collectie vorm gekregen en is diezelfde 
middag al geopend.

�    
nd programmaleren 

Nd Programmaleren is een nieuw teamprogramma, 
gestart in 2021. Binnen Nd Programmaleren 
ontwikkelen teams zich gedurende een jaar in 
programmatisch werken. Ze krijgen daarbij 
verschillende impulsen. Onder andere in de 
vorm van ondersteunende methodieken en 
tools op het gebied van complexiteitsdenken, 
systeemdenken en het analyseren en benaderen 
van stakeholders. Ook gaan teams binnen 
Nd Programmaleren aan de slag met ver-
schillende modellen en aanpakken voor 
programmamanagement.

Kennis en inspiratie die de teams opdoen in 
het leerprogramma, kunnen ze direct toepassen in 
hun werk. Ook brengen ze een actueel vraagstuk uit de 
dagelijkse praktijk verder. Het idee is dat de deelnemers 
aan Nd Programmaleren ook na het leertraject van elkaar 
kunnen blijven leren binnen het netwerk dat tijdens het 
leerprogramma ontstaat.
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projectennetwerk in 2021

Nd Teams Online Experience Nd Museum De Omslag

Nd Programmaleren (diverse online bijeenkomsten)

Nd Nazomergast (live)

Slotbijeenkomst Nd Alliantieleren (online)

Nd Sociëteit 8 april 2021 (online)
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meest bezochte bijeenkomsten in 2021

deelnemers en alumni de verbinders
in vergelijking met voorgaande jaren

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)

ministerie van i&w
ERTMS

gemeente amsterdam   
De Entree (laatste jaar)
Project Oranje Loper   
   

prorail   
Programma Fietsparkeren (nieuw in 2021)
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
Groningen Spoorzone (nieuw in 2021)
ZwolleSpoort (laatste jaar)

gemeente den haag
Rotterdamsebaan

neerlandsdiep.nl
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Nd Tech

kosten in vergelijking 
met voorgaande jaren
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2021

2 4 6 0 0 0

2018

2 6 4 5 0 0

€

€2020

2 4 1 0 0 02019

2 4 3 3 0 0

€

ALUMNIPROGRAMMA'S EN ACTIVITEITEN

Nd Verdiepingsmodules

Nd Alumni Terugkomdagen

TEAMPROGRAMMA'S EN -ACTIVITEITEN

Nd Teamleren

Nd Spiegel

Nd Atelier

NETWERKBIJEENKOMSTEN

Nd Teams

Nd Zomergast

Nd Webinar

Nd Topics

Neerlands diepgang

Neerlands omgang

Nd Co-Creatie (Nd Next Generation en Sprockler-

sessies voor evaluatie Nd Duurzaamheidschallenge)

IN SAMENWERKING MET DE MARKT

Nd GAS

OVERIGE ACTIVITEITEN

Nd Introductiebijeenkomsten

Internationale kennisuitwisseling

Overige open interactieve netwerkbijeenkomsten

(inclusief Nd Sociëteit)

bijeenkomsten in 2021
totaal 54

participatie op organisatieniveau in 2021
totaal 1.230

Rijkswaterstaat

ProRail

Gemeente Amsterdam

Waterschappen

Overig landelijke overheid

Rijksvastgoedbedrijf

Aannemers

Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Utrecht

Advies-/Ingenieursbureaus

Overige gemeentes

Lantis 
(vm. Beheersmaatschappij 

Antwerpen Mobiel)

Provincies

Onbekend

Kennisinstellingen
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participatie op 
projectniveau in 2021

Projecten in Nd-projectennetwerk Totaal 297 Uniek 114

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

ERTMS

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Programma Fietsparkeren

De Entree

A16 Rotterdam

ZwolleSpoort

Aanpak Ring Zuid Groningen

Groningen Spoorzone

Schiphol Amsterdam Almere (SAA)

Afsluitdijk

RWS Sluizenprogramma

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Oranje Loper

Blankenburgverbinding

Zeetoegang IJmond

Zuidasdok
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Jaarverslag 2021

Verbinden, verdiepen, verrijken en vernieuwen
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uit het netwerk per 1 januari 2021  

gemeente den haag
Rotterdamsebaan

prorail
Stationsgebied Driebergen - Zeist
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Aantal deelnemers De Verbinders 

Aantal alumni De Verbinders 

�
josine bossink 

(manager projectbeheersing prorail)

Over nieuw teamprogramma 
Nd Programmaleren

“Ons vraagstuk was: hoe vormen we als 
cluster een eenheid om onze opgave 
‘Uitrol ERTMS op de Spoorse Infra’ 

gezamenlijk te realiseren? We realiseren 
ons nu dat in gesprek gaan en blijven 
waardevol is. Zeker als dit los van de 

inhoud gebeurt. Met focus op een 
gezamenlijke aanpak parkeren we 

nu de verschillen in rollen, aanpak en 
visies die anders onze gesprekken 

domineerden. We zijn van afzonderlijke 
projectdoelen naar een gezamenlijk 

doel als cluster gegaan. Deelname aan 
Nd Programmaleren werkte als 

katalysator.”
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