Jaarverslag 2020
Verbinden, verdiepen, verrijken en vernieuwen
Het was al vroeg in 2020 duidelijk: dit jaar en dus ook het
leerjaar van Neerlands diep zou er door corona heel anders
uit gaan zien dan andere jaren. In korte tijd schakelden we
over naar zoveel mogelijk online programma’s en activiteiten.
Als alternatief voor de fysieke netwerkbijeenkomsten lanceerden
we de Nd Sociëteit, een serie van online inspiratie- en netwerkbijeenkomsten. Vrijwel alle individuele leerprogramma’s
konden gecontinueerd worden, soms met wat vertraging.
De vraag naar team- en maatwerkactiviteiten nam echter
sterk af en ook de belangstelling voor netwerkactiviteiten
was beperkt. De gewenste groei van het aantal deelnemers
aan het projectennetwerk bleef helaas uit.
Begin 2020 werd een succesvolle eerste Nd Participatiespiegel georganiseerd rondom het project Oostvaardersoevers. In het najaar startte Nd Digitaal Leiderschap,
de opvolger van Nd Tech. Daarnaast hebben we in 2020
op aanraden van de raad van advies en in co-creatie
met deelnemers twee nieuwe leerprogramma’s
voor teams en hun stakeholders ontwikkeld:
Nd Programmaleren en Nd Projectsturing.
Beide programma’s gaan in 2021 van start.


neerlands diep in coronatijd
Neerlands diep draaide in coronatijd door.
We schakelden vanaf medio maart in korte tijd
over naar zo veel mogelijk online activiteiten,
raakten gewend aan het online faciliteren en
leerden wat wel en niet online werkt. Hoewel
dit van zowel de deelnemers als het team veel
creativiteit en energie heeft gevraagd, was het
ook een leerzame periode. We ontwikkelden
ons online repertoire intussen door en
breidden onze gereedschapskist voor online
leren gestaag uit. En we bouwden verder aan
een toekomstvast en adaptief ontwerp van
ons totaalprogramma, ook voor de periode
na corona. Juist in deze periode, waarin alle
zekerheden op zijn kop lijken gezet, is de
rol van Neerlands diep om het netwerk
continuïteit, handelingsperspectief en steun
te bieden onmisbaar.

In de aansturing van Neerlands diep vond
een aantal wisselingen plaats. Zo volgde
in de raad van advies Wieke van der Meij
namens het Rijksvastgoedbedrijf
Rik Bauer op en trad in de klantenraad
Martijn Blokker namens ProRail aan
als opvolger van Jan Derks. Ellen Visser
nam in mei het stokje over van Alex
Vermeulen als directeur van
Neerlands diep.


simone boogaard
(gemeente amsterdam,
deelnemer nd top)
‘De opzet van het programma trok
mij enorm aan. Een mooie driehoek van
theorie, praktijk en de zachte elementen
van leiderschap. Daarnaast vind ik het
interessant om met gelijkgestemden
dit traject in te gaan. Het voelt als
een cadeau aan mezelf.’


nd next generation
Neerlands diep staat als organisatie goed op
de kaart. De coronacrisis vormde echter een
goede aanleiding om eens wat fundamenteler
naar de organisatie te kijken: is de missie ook
op de langere termijn nog steeds passend in de
context waarin we opereren? In 2020 zijn we
daarom in gesprek gegaan met onze partners,
onze doelgroep en andere smaakmakers uit de
sector, onder de noemer Nd Next Generation.
De uitkomsten zijn deels geruststellend en deels
uitdagend: de diepgaande betrokkenheid van
Neerlands diep bij het werkveld, de unieke
combinatie van reflectie en ontwikkeling in de
concrete werkpraktijk en het geboden kennisnetwerk zijn zaken om te behouden. De
uitdagingen zitten op het terrein van Leren &
Ontwikkelen, het laten stromen van de kennis
binnen het netwerk en het anticiperen op de
aanstormende generatie. Op al deze punten kan
Neerlands diep zelf een voorbeeldrol vervullen.
In de loop van 2021 worden de aanbevelingen
verder uitgewerkt.

deelname individuele
programma's per partner
Deelnemers
2017

195
170

2018
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Alumni
2017

258
337

2018

408

2020

Deelnemers
2017
170

2019

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

Rijkswaterstaat
ProRail
Rijksvastgoedbedrijf
Grote gemeenten (G4)

195

2018

354

2019

deelname individuele programma's
in vergelijking met voorgaande jaren

187
154

2020

kosten in vergelijking
met voorgaande jaren

Alumni
2017

258
337

2018

2017 € 2 3 5 8 0 0

354

2019

2018 € 2 4 3 3 0 0

408

2020

2019 € 2 4 1 0 0 0

Opdrachtgeversprogramma
Opdrachtgeversprogramma HWBP
Nd Digitaal Leiderschap

Nd Brug
Nd Kern
Nd Top

2020 € 2 4 6 0 0 0

participatie op organisatieniveau in 2020
totaal 1.164


karin van helmond
(prorail, deelnemer nd digitaal leiderschap)
‘Tijdens een sessie van Nd Digitaal Leiderschap stapten we in de wereld van Virtual
Reality. Door er zelf mee aan de slag te gaan zag ik welke immense mogelijkheden
er zijn en dan met name op het gebied van samenwerking. Daarnaast had ik écht
het gevoel dat ik onderdeel van het team was. Als ik er iets moet uithalen wat mij
zo enthousiast maakt over de VR-sessie dan is dat dat waar je ook ter wereld bent –
of je nu alleen bent of niet – je het gevoel krijgt dat je onderdeel bent van het team
waarmee je op dat moment aan het werk bent.’
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Nd Alumni Terugkomdagen
TEAMPROGRAMMA'S EN -ACTIVITEITEN

6

Nd Teamleren

8

Nd Spiegel

0

NETWERKBIJEENKOMSTEN

1
1
0

Nd Topics

Rijksvastgoedbedrijf

109
89
27

Gemeente Rotterdam

23

Overig landelijke overheid

22

Gemeente Den Haag

20

Provincies

14

Gemeente Utrecht

7

Onbekend

7

Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel
Kennisinstellingen

6

Overige gemeentes

2

5

1
3

Neerlands diepgang



0

Neerlands omgang

de verbinders

Nd Co-Creatie (Nd Next Generation en Sprockler-

5

sessies voor evaluatie Nd Duurzaamheidschallenge)

‘De Verbinders’ is een uniek ontwikkelprogramma voor het creëren van optimale
samenwerkingscondities binnen bouw- en infraprojecten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Het programma is een coproductie van Neerlands diep en BOB –
het opleidingsinstituut voor de bouw. Teams uit verschillende projecten leren met
elkaar samenwerkingscondities creëren die binnen het eigen project de gezamenlijke projectprestaties duurzaam verbeteren. Met als resultaat een optimale
samenwerking op basis van openheid en wederzijds vertrouwen. De teams zijn
samengesteld uit collega’s van de verschillende publieke en private projectpartners.
Dat maakt het programma uniek in de sector. Deelnemers aan De Verbinders
boeken resultaten op meerdere niveaus. Teams slagen erin om aantoonbare
verbeteringen te realiseren in het aanpakken van actuele uitdagingen. Daarnaast
resulteert het samen deelnemen aan het programma in een verdieping van de
onderlinge relatie. Op individueel niveau is er veel ruimte voor persoonlijke groei
op het vlak van leiderschapsontwikkeling.

IN SAMENWERKING MET DE MARKT
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Nd GAS
OVERIGE ACTIVITEITEN

2

Nd Introductiebijeenkomsten

0

Internationale kennisuitwisseling
Overige open interactieve netwerkbijeenkomsten

7

(inclusief Nd Sociëteit)

bijeenkomsten en deelnemers in
vergelijking met voorgaande jaren



2017

2018

2019

2020

102

89

66

67

Totaal aantal deelnemers

1.527

1.558

1.310

1.164

Totaal aantal deelnemers
uit Nd-projectennetwerk

481

608

391

302

Aantal unieke deelnemers uit
Nd-projectennetwerk (bereik)

217

294

185

117

Aantal bijeenkomsten

111

Advies-/Ingenieursbureaus

16

Nd Webinar

Waterschappen

Aannemers

Nd Verdiepingsmodules

Nd Teams

130

Gemeente Amsterdam

ALUMNIPROGRAMMA'S EN ACTIVITEITEN

Nd Zomergast

246

ProRail

bijeenkomsten in 2020
totaal 67

Nd Atelier

346

Rijkswaterstaat

martijn silvertand
(rijkswaterstaat, deelnemer de verbinders)
‘We zijn in onze sector gewend om problemen direct op te lossen
(korte termijn succes), maar bij De Verbinders leerden we om steeds
opnieuw een verdiepingsslag te maken, om te komen tot structurele oplossingen.
Een eyeopener was bijvoorbeeld dat wij er bij de start alle drie van overtuigd
waren dat we de doorlooptijd van klachten en meldingen tot problemen buiten
oplossen moesten versnellen. Maar omdat we in de sessies steeds nieuwe
manieren leerden om opnieuw naar ons probleem te kijken en dit te verdiepen,
verlegden we onze focus van kortetermijnoplossing, brandjes blussen,
naar het structureel voorkomen van die brandjes.’

2017

2018

2019

2020

12

25

38

14

12

36

Aantal deelnemers De Verbinders
Aantal alumni De Verbinders

participatie op
projectniveau in 2020
Totaal 302

Projecten in Nd-projectennetwerk

Uniek 117

meest bezochte bijeenkomsten in 2020

HWBP 116 39
Nd Teams: (Ge)doe Parade

137

Stationsgebied Driebergen - Zeist 29 8
Nd Zomergast On Tour

De Oranje Loper 25 9

112

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken 25 6

Nd Topics Participatie (afscheid Alex Vermeulen)

51
De Entree 20 8

Slotbijeenkomst Nd Samenwerking Project - Lijn

49

ZwolleSpoort / Zwolle - Herfte 16 5

Online Slotsessie Nd Duurzaamheidschallenge

47

Schiphol Amsterdam Almere (SAA) 15 8
RWS Sluizenprogramma 10 7
RWS Sluizenprogramma: Afsluitdijk 10 7



Aanpak Ring Zuid Groningen 10 6
Zuidasdok

74

A16 Rotterdam

72

PHS Meteren - Boxtel

33

PHS Amsterdam

32

RWS Sluizenprogramma: Zeetoegang IJmond

31

Rotterdamsebaan

21

ERTMS

11

Blankenburgverbinding

00

nd teams
Tijdens Nd Teams, hét teamevent van Neerlands diep, delen de projectteams uit ons
netwerk in wisselende verbanden kennis en ervaringen met elkaar. In 2020 vond in
het Delftse Lijm & Cultuur De (Ge)doe Parade plaats. Gedoe, waar iedereen binnen
bouw- en infraprojecten weleens mee te maken heeft. Er waren interactieve en
inhoudelijke workshops, fysieke en mentale trainingen en inspirerende lezingen.
In een Paradeachtige sfeer ontdekten de teams dat er meer manieren zijn om soepel
met ‘gedoe’ om te gaan.

neerlands diep online in vergelijking
met voorgaande jaren
2017

2018

2019

2020

25.502

16.507

15.668

13.043

Aantal twittervolgers

895

901

887

859

Aantal LinkedIn volgers

720

734

743

600

Aantal verstuurde mailings

78

77

83

45

Aantal bezoekers website


nd sociëteit
De Nd Sociëteit is de virtuele ontmoetingsplek van
Neerlands diep. In 2020 opende de online Nd Sociëteit
voor het eerst haar deuren. Deelnemers worden in een
tijdsbestek van circa een uur op een energieke en
interactieve wijze geprikkeld over een aansprekend
thema. Vanuit inspiratie verdieping met collega’s en
gelijkgestemden, een moment om even op de vluchtheuvel van alledag te gaan staan. Tijdens de verschillende
bijeenkomsten gingen deelnemers in gesprek over
leiderschap, de kracht van de trage vraag en sprak
bio-hacker en sportcoach Sylvain Gaspersz over wat
omgeving, lichaam en ademhaling ons vertellen over
immuun-functies. Ook gingen deelnemers op expeditie
langs een route vol innovatieve manieren om online
samen te werken, kennis over te brengen en de aandacht
online vast te houden.
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Neerlands diep heeft in 2018 een nieuwe website gekregen.
Door een meer accurate meting wijken de cijfers af van voorgaande jaren.

projectennetwerk in 2020
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
Project Oranje Loper

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

gemeente den haag
Rotterdamsebaan

uit het netwerk per 1 januari 2020
rijksvastgoedbedrijf
DOEN! Station Arnhem
MARKAZ

beheermaatschappij antwerpen mobiel (bam)
Ring Antwerpen
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