
”Het is nog nooit gedaan, dus waarschijnlijk kunnen wij 

het samen wel” - vrij naar Pippi Langkous 

Carla van Ee – nov 2018 



ProRail InnovatieHUB – sinds 2017 
Michelle, Rob, Peter, Mariska, Lisette, Brenda, Carla & Thijs 



We werken samen aan cases, elk vanuit zijn/haar eigen discipline: 
 

• Programma manager Innovatief Samenwerken 
• Programma manager New Tech 
• Project/Test managers 
• Lean expert 

• Contract jurist 
• Assetmanager 
• Tendermanager 

ProRail InnovatieHUB: 

Welke disciplines zitten in ons team? 



• We zijn geen afdeling, wel een team 

•  We kijken altijd vooral naar wat er wel kan ( juist binnen ‘the box’) 

•  We experimenteren veel, maken veel mee en leren van elke case 

•  We passen elk half jaar ons werkproces aan   

•  We reflecteren regelmatig op onze  samenwerking 

•  We  zien ‘T-shaped’ ontwikkelen als  succesfactor voor onze manier van werken 

Onze eigen ‘Bro Code’ 



“I-shaped”: 

Expert  in een ding 

“Generalist”: 

Kan veel 

verschillende  

dingen, nergens 

expert in 

“T-shaped”: 

Kan veel 

verschillende dingen, 

in een ding expert 

T-shaped: 

Wat betekent dat eigenlijk? 
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WAAROM WERKEN ALS T-SHAPED PROFFESIONAL ? 

• Je kunt makkelijker communiceren (vanuit begrip) 

• Je kunt meer (gelijktijdig) doen 

• Je prikkelt adaptief & innovatief denken & doen 

• Je maakt gebruik van de veelzijdigheid aan talent 

• Je hebt samen een veel groter netwerk 



CASE : ”Perrontegel” 

• Assetmanager 
• Tendermanager 
• Contract jurist 
• Testmanager 
• Lean expert 



CASE 1: ”Diffractor” 

• Assetmanager 
• Contract jurist 
• Testmanager 



CASE 3: ”ATO” 

• Programma manager innovatief samenwerken 
• Contract jurist 
• Lean expert 



En nu… jij? 



• Een beetje, van veel dingen 

• Veel, van een soort ding 



NEXT STEP > Tree Shaped? 


