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COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oar zijn voor alles wat met
ondergronds bouwen te maken heeft. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele
bijdrage levert aan een mooi, leefbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dialoog

tussen aile mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en
mogelijkheden van het bouwen onder de grand. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is

het COB actief op het gebied van communicatie, kennlsmanagement en onderwijs, onder meer

door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Delft en het lectoraat
ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organ/saties uit het

bedrljfsleven, de overheid alsmede kennlsinstituten bundelen in het COB hun krachten en

expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten af met andere

deelnemers aan dat netwerk, zoals CU R, Habiforum en SKB. Daarnaast heeft het COB een

Memorandum Of Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimu/eert het
internationale uitwisselingen met andere landen. COB is mede initiatiefnemer van het nieuwe

onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003

In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB af. In nauw overleg met de
participanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hierin wordt oak een

aangepaste programmeerwijze voorgesteld waarbij een grate nadruk op afstemming tussen vraag

en aanbod zal worden gelegd.

De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het

COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programmering van onderzoeksprojecten. De
speerpunten bieden een focus voor de programmering en doen recht aan de visie van de komende

jaren: 'Samenwerken aan het verantwoord ontwikkelen, bouwen en beheren van ondergrondse

ruimte'
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De rapportering over de verschillende fasen van het AMOI-project bestaat uit vele
documenten, die bij elkaar honderden pagina' s beslaan.

fig. 1.

Ten behoeve van de overzichtelijkheid en een correcte beoordeling van de resultaten
van deze fasen heeft het AMOI-projectteam ervoor gekozen een begeleidende nota te
vervaardigen, die tweeledig van karakter is: enerzijds biedt zij een overzicht van de
voortgang van het project vanafhet prille begin tot en met de gerealiseerde fase 2,
waarin de ontwikkeling van de diverse ideeen en de keuzen die op diverse momenten
zijn gemaakt, worden onderbouwd en aldus zichtbaar gemaakt, anderzijds geeft zij
inzicht in de relatie tussen de fasen van het project.
Op deze wijze (zie figuur 1) vormt deze begeleidende nota de bovenste laag van de drie
niveaus waaruit de verslaglegging is opgebouwd.



1. INLEIDING

Het AMOI-project is gebaseerd op basisprojectplan AMOI N 550 van 6 november
1997. Dee1project AMOI N 551 is gebaseerd op het projectplan AMOI fase 1 van 27
mei 1998. De opdracht tot uitvoering van dit deelplan is verstekt op 9 juni 1998.

Initiatiefnemers voor dit project zijn vier grote Nederlandse installatiebedrijven Stork,
GTI, Imtech Projects en Croon/Wolter & Dros. Deze bedrijven hebben een project
organisatie opgericht, Instalcob, die als participant deelneemt aan de activiteiten van het
Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB). Vanuit Instalcob leveren de vier
installatiebedrijven ondersteuning aan het AMOI-project.

Voor de goede orde voIgt hieronder een opsomming van de rapporten waaraan in deze
nota wordt gerefereerd en waarop de uiteindelijke beoordeling van de fasen 1 en 2 naar
onze mening dient te geschieden:

1. Basisprojectplan Asset Management Ondergrondse Installaties (AMOI) N550, d.d. 6
november 1997 [1];

2. Projectplan AMOI N 551. Fase 1, d.d. 27 mei 1998 [2];

3. Rapport AMOI-CE project. Fase 1- Inventarisatiefase. Projectnummer Instalcob:
935692-2 COB - N551, d.d. 4 januari 1999 [3];

4. Asset Management voor Ondergrondse Installaties (AMOI)
WP1. Structuurplan fase 1, d.d. 2 november 1998. [4];

5. Asset Management voor Ondergrondse Installaties (AMOI)
WP2. Inventarisatie werkwijze, d.d. 20 november 1998. [5];

6. Asset Management voor Ondergrondse Installaties (AMOI)
WP3. Inventarisatie Informatiestromen, d.d. 20 november 1998. [6];

7. Asset Management voor Ondergrondse Installaties (AMOI) WP4. Human Factors,
d.d. 20 november 1998. [7];

8. Asset Management voor Ondergrondse Installaties (AMOI) WP5. Forecasting, d.d.
20 november 1998. [8];

9. Asset Management voor Ondergrondse Installaties (AMOI) WP6. Rapportage met
be trekking tot de ICT Infrastructuur ten behoeve van de Ondersteuning van AMOI-
CE, d.d. 17 december 1998. [9];

10. Deelprojectplan fase 2. Asset Management Ondergrondse Installaties (AMOI).
COB - N 552, d.d. 14 oktober 1998 [10]
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11. Rapport AMOI- project. Fase II - Evaluatie van de AMOI-CE methode met behulp
van de Cargotunnel 06-24 van Schiphol. Projectnummer 935692-2 COB - N552,
d.d. 31 december 1998 [11]

12. Deelprojectplan fase 3 en 4. Asset Management Ondergrondse Installaties (AMOI).
COB - N 553, d.d. 30 november 1998 [12]

In de rapportage van de audit- en adviescommissie COB-project N550 'AMOI' wordt in
paragraaf 3.0 "Oordeel", een opsomming gegeven van de documenten waarop de
commissie haar oordeel heeft gebaseerd. Deze opsomming maakt, behoudens de
opdrachtformulering van de technisch secretaris Ir. T. P. van der Lijke, deel uit van de
hierboven genoemde opsomming, met dien verstande dat document 5 uit de opsomming
van de commissie een eerdere versie is van document 4 uit dezelfde opsomming en om
die reden in onze lijst niet voorkomt. Bovendien bevat onze opsomming de resultaten
van de werkpakketten 1 tot en met 6.

2. VAN BASISPROJECTPLAN TOT PROJECTPLAN AMOI FASE 1

Het basisprojectplan [1] bevat een eerste aanzet van de achtergronden van het AMOI-
project en daamaast de doelstellingen en de gewenste eindresultaten ervan, benevens
een nadere beschrijving van deze gewenste eindresultaten:

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor het
definieren, begroten, ontwerpen, realiseren, exploiteren en onderhouden van installaties
in ondergrondse bouwprojecten. Er is in andere sectoren van de industrie reeds
uitgebreide ervaring met samenwerking in werkgroepen bestaande uit experts van
verschillende bedrijven / belanghebbenden (en verdeeld over verschillende locaties).
Concurrent engineering wordt hierbij gezien als een van de belangrijkste methoden.

De installatiebranche is van mening dat deze aanpak moet worden onderzocht omdat zij
kan leiden tot tenminste drie belangrijke verbeteringen van de huidige praktijk:

1. Verbetering van de projectvoortgang, in casu de doorlooptijd;
2. Verbetering van de projectvoorbereiding; en
3. Verbetering van het onderhoud.

Vervolgens wordt een opsomming gegeven van elementen van het eindresultaat.

. Methodiek voor integraal ontwerpen. Deze bestaat uit een samenwerkingsmodel.
Een zeer belangrijk element hierbij wordt gevormd door de wijze waarop de
conceptuele specificatie zal worden vastgelegd. Op dit moment wordt daarbij vooral
gedacht aan een object georienteerde beschrijvingswijze.

. Essentieel voor het succes is ook een goede software omgeving voor samenwerking
in werkgroepen. Er zal binnen het project een keuze worden gemaakt uit de
beschikbare hulpmiddelen en zonodig zullen specifieke hulpmiddelen worden
ontwikkeld. Belangrijke aspecten zijn gegevensuitwisseling en het communiceren
van wijzigingen naar de betrokken projectmedewerkers.
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. Methodiek voor forecasting. Uitgaande van de conceptuele specificatie kan reeds in
de aanloopfase van een project een presentatie worden samengesteld voor
belanghebbenden. Aspecten waarvoor dit zal worden uitgewerkt binnen het
onderhavige project zijn:
-kostenraming
-human factors
-total cost of ownership
Bij deze presentatie zal worden geexperimenteerd met de mogelijkheden van Virtual
Reality. In andere sectoren van industrie en handel wordt dit inmiddels gebruikt.
Voor ondergrondse installaties is dit nieuw.

. Uitgewerkte voorbeelden van installaties in ondergrondse bouwprojecten. De
ontwikkelde technologie zal worden getoetst aan een of enkele realistische
voorbeelden. Dit vormt enerzijds de basis van de kennisoverdracht naar de
deelnemende installatiebedrijven, aannemers en eindgebruikers. Anderzijds biedt
het de mogelijkheid om voor terugkerende projecten een gedetailleerd uitgewerkt
ontwerp te maken met mogelijk verbeteringen ten opzichte van eerdere realisaties.

De drie genoemde eindresultaten fungeren ten opzicht van de eerder genoemde
doelstellingen eigenlijk als middelen om deze doelstellingen te realiseren, maar binnen
het project worden ze ook gezien als te verwezenlijken (eerdere) doelen.

In het uiteindelijke projectplan AMOI Fase 1 [2], waaraan door CUR/COB op 9 juni
1998 haar goedkeuring is verleend, hebben de geformuleerde doelen een zekere
gedaantewisseling ondergaan:

1. Verkorten van de doorlooptijd. Vermindering van de bouwtijd is zowel in het belang
van de aannemers als van de toekomstige exploitant.

2. Managen van informatie. De gegevens die tijdens het ontwerp worden verzameld
dienen aan te sluiten bij het realisatieproces en later bij het beheer en onderhoud.

3. Ontwerpen voor "cost of ownership". Niet alleen de kosten van bouw zijn van
belang maar ook de kosten die samenhangen met de exploitatie en ontmanteling.

Wat opvalt is dat enkele eerdere formuleringen uit het basisprojectplan deels in elkaar
zijn geschoven. Het eerste punt is ongewijzigd gebleven, maar het tweede en het derde
punt bevatten elementen uit wat in het basisprojectplan nog doelstelling en eindresultaat
heet.

Na de formulering van de doelen worden enige punten genoemd die als middelen
worden gekenmerkt om deze doelen te bereiken, genoemd worden:

Concurrent engineering, object-georienteerd ontwerpen en forecasting.

Deze wijzigingen in de formuleringen hebben van doen met het feit dat in de periode
tussen de verschijningdata van de twee rapporten op verzoek van het COB door het
AMOI-team een detinitiestudie is verricht, waarin de genoemde doelstellingen een
aanscherping hebben gekregen.
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Al met al kan echter worden geconstateerd dat ondanks het ontbreken van
gelijkluidende formuleringen de uitgangspunten voor het AMOI-project in het
basisprojectplan en in het projectplan AMOI inhoudelijk identiek zijn gebleven.

In paragraaf2.2 van het projectplan AMOI wordt vervolgens een gefaseerde aanpak
beschreven voor het realiseren van geschetste doelen en middelen. Het project wordt
daartoe verdeeld in vijffasen:

1. inventarisatie
2. realiseren van demonstrator 1
3. realiseren van demonstrator 2
4. gebruikersevaluatie
5. implementeren van het volledige ontwerpsysteem.

3. FASE 1

In de eerste fase, de inventarisatiefase, werden acht werkpakketten gedefinieerd,
waarvan er zes een inventarisatieopdracht meekregen. Deze zes werkpakketten werden
in tegenstelling tot de hierboven genoemde gefaseerde aanpak, gec1usterd aangepakt. De
overige werkpakketten betroffen disseminatie en projectmanagement.

De acht werkpakketten zijn:

1. Definitie aanpak
2. Inventarisatie van de 'views'. Views zijn de gezichtspunten van deskundigen uit de

bij het ondergronds bouwen betrokken bedrijven. Deze views omschrijven de eisen
die de verschillende partijen stellen aan een bruikbaar systeem.

3. Definitie ontwerptaal. Het op basis van de views ontwikkelen van een
gemeenschappelijk begrippenkader voor het ontwerpproces

4. Human factors. Het be schouwen van de aspecten die te maken hebben met het
welzijn van de mens wanneer hij zich bevindt in een ondergrondse ruimte.

5. Forecasting. Het ontwikkelen van modellen voor kostenraming en total cost of
ownership.

6. Infrastructuur. Het definieren van een geschikte IT-infrastructuur. Onderzoek naar
beschikbare software componenten die nodig zijn voor de ontwikkeling van het
systeem. Bepalen van de eisen ten aanzien van het hardwareplatform.

7. Disseminatie. Het informeren van de deelnemers en de bedrijven die zijn
aangesloten bij CUR/COB en Instalcob over de voortgang en de resultaten van het
project en specifieke doelgroepen informeren over het project en de te verwachten
mogelijkheden.

8. Projectmanagement.

De resultaten van de werkpakketten 1 tot en met 6 zijn neergelegd in de rapporten [4]
tot en met [9].
In het kader van deze begeleidende nota heeft het AMOI-team er niet voor gekozen een
samenvatting van deze rapporten te geven, maar er twee centrale noties uit te lichten en
deze te bespreken. Deze twee noties zijn: samenwerking en ondersteunende tools.
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3.1 SAMENWERKING

Een van de belangrijkste begrippen uit de AMOI-CE methode is het begrip
samenwerking. Her en der in het rapport van fase 1 [3], maar ook in de meeste
werkpakketten wordt het gebezigd. Vanwege het belang van deze notie, de vele
verschillende aspecten die er een rol bij spelen en de verspreiding in de verschillende
documenten zullen we hieronder allereerst dit begrip nader toelichten.

Samenwerking: conceptuele specificatiewijze

Aanvankelijk werd bij het ontwerpen van een nieuw samenwerkingsmodel, onder
andere gedacht aan een conceptuele specificatiewijze met bijpassend gereedschap.
Gaandeweg het onderzoek bleek dat het vervaardigen van dit element geen haalbare
kaart was. De werkwijzen en gereedschappen in de onderscheiden bedrijven en hun
potentiele klanten en partners zijn weliswaar overlappend maar verre van identiek.
Introductie en instandhouding van een uniforme nieuwe conceptuele specificatiewijze
met bijpassend gereedschap zouden onverantwoorde grote aanpassingen in de bedrijven
vergen. Daarenboven lopen er intemationaal al projecten die eenzelfde doel beogen.
Besloten werd derhalve om de werkwijzen en de gereedschappen van de AMOI-CE
methode zodanig vorm te geven dat de bestaande gereedschappen in de bedrijven
gehandhaafd konden blijven.
Het AMOI-team heeft zich in deze dan ook gericht op uitwisseling en conversies
gebaseerd op open standaarden. Voor die functies waarvoor binnen de bedrijven nog
geen gereedschappen en werkwijzen actueel zijn, zal op de markt een passende
invulling worden gezocht met dien verstande dat zal worden vermeden zich te binden
aan een of meerdere vaste producten.

Samenwerking: een model

Om structuur aan te brengen in het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel is
allereerst een zogenaamd referentiemodel gemaakt. Hierin wordt aangegeven hoe
vakgebieden (energietechniek, lichttechniek, klimaattechniek, geotechniek, civiele
techniek, ruimtelijke ordening, enzovoort) en aspecten (human factors, veiligheid,
klimaat, atbreukrisico's, architectuur, enzovoort) zijn gerelateerd.

Vervolgens is een literatuuronderzoek verricht naar samenwerkingsmodellen in het
algemeen, naar samenwerkingsmodellen in de bouwwereld en naar
samenwerkingsvormen die zijn toegepast bij Nederlandse bouwprojecten. Het
gemeenschappelijk element in deze modellen en vormen was de notie 'concurrent
engineering', waaronder in zijn eenvoudigste formulering wordt verstaan: het binnen
een bedrijf gelijktijdig uitvoeren van taken in het kader van een project, die tot dan
sequentieel werden uitgevoerd.
De mogelijkheid en bereidheid van bedrijven om in een alliantie met concurrent
engineering aan de slag te gaan dient per bedrijf onderzocht te worden.
Uit de literatuur is gebleken dat er verscheidene methoden zijn om de geschiktheid voor
concurrent engineering van een bedrijfte onderzoeken. In werkpakket 2 werden uit een
groter aanbod, acht methoden geselecteerd, omdat deze van toepassing bleken te zijn op
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'objectontwerp en realisatie met veel partijen' en deze laatste aspecten zijn kenmerkend
voor Instalcob.
Uit deze acht werd vervolgens de BRACE methode (Berenschot Readiness Assessment
for Concurrent Engineering) gekozen om verder onderzoek naar te doen. Argumenten
voor deze keuze waren de volgende:

. In een 'quickscan' methode van enkele dagen is het mogelijk een organisatie in kaart
te brengen en haar geschiktheid voor concurrent engineering te bepalen.

OPMERKING. Vooral de snelheid van de methode was bepalend, omdat dit immers
strookt met de doelstelling van het AMOI-project.

. Een bedrijfkan worden vergeleken met 'best of class' in zijn branche.

OPMERKING. Het element 'best of class' werd door het AMOI-team beoordeeld als
gunstige voorwaarde voor het rea/iseren van de doelstellingen van het project.

. In de methode wordt veel aandacht besteed aan teamvorming.

OPMERKING. Het AMOI-team vond ook dit aspect van groot belang. De te vormen
teams bestaan doorgaans uit hooggekwalificeerde experts uit verschillende
bedrijven, die elkaar meestal niet kennen. Deze experts moeten snel en soepel met
elkaar kunnen samenwerken. Teambuilding is daarbij een must.

. In de methode wordt aandacht besteed aan het aspect cultuuromslag.

OPMERKING. Het AMOI-team rea/iseerde zich van meet af aan dat invoering van
de AMOI-CE methode om een cultuuromslag in de bedrijven en in de samenwerking
tussen de bedrijven vroeg.

De BRACE-methode is gebaseerd op het RACE-methode van CERC/West Virginia,
USA, die in Nederland in verschillende bedrijven is getoetst.
Na het selecteren van de BRACE-methode in samenhang met de notie concurrent
engineering bleek gaande het onderzoek in werkpakket 2 dat de laatste notie qua inhoud
eigenlijk tekort schoot in het kader van het AMOI-project. Hiervoor is een aantal
redenen aan te geven:

. Concurrent engineering heeft betrekking op situaties binnen een bedrijf. Voor
AMOI gaat het om samenwerking tussen bedrijven.

. De samenwerking die het AMOI-team voor ogen staat heeft niet alleen betrekking
op het aspect 'gelijktijdigheid', maar veronderstelt onder andere ook vertrouwen,
loyaliteit en openheid, als noodzakelijke voorwaarden voor het delen van lusten en
lasten tussen de deelnemers aan een alliantie. Deze aspecten zijn essentieel in de
AMOI-aanpak, immers in de huidige situatie, waarbij van het delen van lusten en
lasten geen sprake is, bevinden zich tussen bedrijven per definitie demarcatielijnen,
waardoor zowel in techniek als ook in verantwoordelijkheden interfaces moeten
worden gedefinieerd, een proces dat veel tijd en geld kost.
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Een en ander had tot gevolg dat het begrip concurrent engineering werd vervangen door
het ruimere begrip collaborative engineering.

Vervanging van de notie concurrent engineering door collaborative engineering
impliceert ook een aanpassing van de BRACE-methode, wat vooral tot uiting komt in
een aanpassing van de vaststelling van de 'readiness' van een bedrijf.

Samenwerking: organisatievorm

Samenwerking, waarbij het door verschillende partijen gelijktijdig en gezamenlijk
streven naar een doel centraal staat, heeft gevolgen voor contracten,
organisatiestructuren, cultuur en infonnatie-management. Deze elementen hebben een
plaats gekregen in de AMOI-CE methode.

Samenwerking: delen van lusten en lasten

De contractvonn die door AMOI wordt nagestreefd is er een waarin de partners op basis
van gelijkwaardigheid delen in de winst die binnen het project wordt gerealiseerd, met
als consequentie dat ze ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de eventueel te
lijden verliezen. Een en ander betekent dat er een vaste prijs tot stand komt.

Samenwerking: forecasting

Forecasting (in samenhang met total-cost-of-ownership) is het in een vroeg stadium
analyseren van de haalbaarheid van ontwerpen in financiele en in operationele zin. Dit
aspect van samenwerking werd onderzocht in de werkpakketten 2 en 5 en resulteerde,
naast de inbreng van een eigen rekenmodel van het betrokken bouwbedrijf, in de creatie
van twee nieuwe forecastingmodellen voor de installatiebedrijven. Slechts over een van
deze twee laatste modellen werd binnen het AMOI-team consensus bereikt en met
betrekking tot de toetsing ervan in fase 2 werd het volgende afgesproken: het object van
de casestudie wordt volgens (de som van) deze modellen geforecast en dit resultaat
wordt vervolgens getoetst aan het van buiten komende rekenmodel van PERlT AS (een
bouwkosten berekeningsbedrijf).

Samenwerking: visualisatie

Het werken in multidisciplinaire bedrijfsoverstijgende teams vraagt om voortdurende
aandacht voor verschillen in vakjargon, uitgangspunten en werkwijzen van elk der
deelnemers. Visualisatie blijkt een uitennate geschikt hulpmiddel te zijn om deze
verschillen te overbruggen: soms is een schets voldoende, maar soms moet een beroep
worden gedaan op virtual reality. Deze wijze van verbeelden brengt naast de hierboven
genoemde voordelen nog een ander voordeel met zich mee: opdrachtgever en zijn
achterban krijgen in een vroeg stadium 'een plaatje' te zien naast het gebruikelijke
rapport, wat bij kan dragen aan het nemen van een snelle beslissing.
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Samenwerking: de AMOI-CE methode

De AMOI-CE-methode is gebaseerd op:

. asset management en
collaborative engineering..

Asset management wil zeggen:
Het door de alliantie gezamenlijk beheren en onderhouden van een bouwwerk vanaf de
bouw tot en met de (mogelijke) atbraak.

Collaborative engineering bevat de volgende elementen:

. samenwerking (in engere zin)*
delen van lusten en lasten
forecasting
visualisatie.

.

.

.

*samenwerking (in engere zin) als element van collaborative engineering onderscheidt zich van de
hiervoor besproken notie, in die zin dat de aspecten delen van lusten en lasten, forecasting en visualisatie
als elementen van collaborative engineering aparte en even zwaarwegend elementen naast samenwerking
(in engere zin) zijn.

Samenwerking: de praktijk

1. lnitiatiefase: er gaat een zekere periode voorbij voordat een aanvankelijk latent
probleem via een min of meer omschreven behoefte vertaald wordt naar het initiatief
om wat te gaan doen aan dat probleem.

2. Alliantievorming: het aftasten van de globale probleemstelling en de belangrijkste
randvoorwaarden. De partners in de alliantie komen tot een globale rolverdeling en
maken een eerste risicoanalyse met terugkoppeling naar de eigen achterban. Het
ontwerpteam wordt geformeerd op basis van het AMOI-CE referentiemodel met
toepassing van de aangepaste BRACE readiness testing en BRACE teamvorming
met aandacht voor cultuuraspecten. Het resultaat is een intentieverklaring om samen
een basisontwerp te maken. Daamaast spelen bij de alliantievorming markt- en
concurrentieaspecten een belangrijke ro1. Deze aspecten worden nader besproken in
paragraaf 5 van deze nota.

3. Basisontwerp: Het maken van een basisontwerp. Het ontwerpteam is aan het begin
van deze fase een peri ode bij elkaar vanwege teambuilding en om gezamenlijk de
eerste stap te zetten naar een basisontwerp. Na deze peri ode werkt het team door als
een virtuele organisatie die naast het houden van procesvergaderingen, elektronisch
met elkaar communiceert en waar no dig de eigen organisatie inschakelt. Het
ontwerpteam kan besluiten om derden te raadplegen, deze maken geen deel uit van
de alliantie. Resultaat: een basisontwerp en een samenwerkingscontract. De partners
van de alliantie del en in de lusten en lasten en stellen hiervoor een verdeelsleutel op.
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4. Uitwerkingsfase. Het maken van een detailontwerp, het realiseren van het object en
het opstellen van richtlijnen voor het beheer. Hiervoor wordt een nieuw team
opgezet op basis van de benodigde expertise. Deze invulling van de AMOI aanpak
in deze fase is in de AMOI-CE methode nog niet uitgewerkt, wel voIgt het team de
resultaten in de literatuur met betrekking tot dit aspect (STEP, MICC en SLIM).

5. Exploitatie: Het beheren van het object. Ook deze fase is nog niet uitgewerkt.

OPMERKING. In het rapportfase 1 wordt op verschillende plaatsen gesproken over
samenwerkingsmodellen. Het gebruik van deze term is niet in overeenstemming met het
gangbare gebruik van de term model en wekt derhalve verwarring. Wat het AMOI-team
met samenwerkingsmodellen heefi bedoeld, is samenwerking bij de initiatiefase,
sam enwerking tijdens de alliantievorming, sam enwerking tijdens het basisontwerp, de
uitwerking, enzovoort.

3.2 ONDERSTEUNENDE TOOLS

De conclusies van de hiervoor besproken paragraaf 'Samenwerking: conceptuele
specificatiewijze' is de opmaat voor de bespreking van de tools:

De (..J gereedschappen in de onderscheiden bedrijven en hun potentiele klanten en
partners zijn weliswaar overlappend maar verre van identiek. Introductie en
instandhouding van (..) nieuwe (..) gereedschappen zouden onverantwoorde grote
aanpassingen in de bedrijven vergen. Daarenboven lopen er internationaal al projecten
die eenzelfde doel beogen. Besloten werd derhalve om (..) de gereedschappen van de
AMOI-CE methode zodanig vorm te geven dat de bestaande gereedschappen in de
bedrijven gehandhaafd konden blijven.
Het AMOI-team heefi zich in deze dan ook gericht op uitwisseling en conversies
gebaseerd op open standaarden. Voor diefuncties waarvoor binnen de bedrijven nog
geen gereedschappen en werkwijzen actueel zijn, zal op de markt een passende
invulling worden gezocht met dien verstande dat zal worden vermeden zich te binden
aan een of meerdere vaste producten.

Een en ander heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

Tools: Uitgangspunten

De inventarisatie van de technische mogelijkheden en de bij de betrokken bedrijven te
verwachten bestaande infrastructuren heeft tot de volgende uitgangspunten geleid:

. Voorzover de deelnemers aan een project, bij wie de AMOI-CE methode wordt
ingezet, tevoren reeds ICT gereedschappen gebruiken, laat hen dan de vrijheid
deze gereedschappen te blijven gebruiken.

. Tracht goede oplossingen te vinden voor het overbruggen van de
compatibiliteitsproblemen, die mogelijk het gevolg zijn van deze keus en zorg
voor goede communicatie, gebaseerd op 'open' standaarden.
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. Voorzover functionaliteit gerealiseerd of ondersteund moet worden, die niet
binnen de reikwijdte van het 'bekende' ICT gereedschap valt, tracht deze dan,
inclusief bedienend personeel, op de markt in te kopen.

. Een goede ICT ondersteuning kenmerkt zich daardoor dat deze niet alleen
subjectief door alle betrokkenen positiefwordt ervaren, maar ook tot objectief
meetbare resultaten voert. Er moet dus meer tijd worden gewonnen dan er door
'leren' verloren gaat.

Tools: Visualisatie

Voor de visualisatie (virtual reality en animatie) is besloten om in overeenstemming met
de bovenstaande uitgangspunten in plaats van het wellicht tijdrovende vertrouwd maken
van participanten met de diverse relevante gereedschappen, de markt te benaderen
teneinde een op dat gebied ervaren, ingewerkte en creatieve persoon of bemanning,
tezamen met het in te zetten gereedschap in te huren.
Hiertoe zijn, uitgaande van een globaal geschetste configuratie een zevental partijen
benaderd, waarvan er uiteindelijk vier een reactie gaven. Een partij yond de gevraagde
interactieve component te zwaar en aan de overige drie partijen werd een bezoek
gebracht. Met name vanwege de hoge mate van (ook individuele) interactiviteit ervan,
werd gekozen voer de toepassing van SuperScape voor de visualisatie in AMOI-CE, en
wel in combinatie met ervaren operators.

Voor details van de bezoeken en de evaluatie van de diverse pakketten wordt verwezen
naar werkpakket 6.

OPMERKING. Wat geldt met betrekking tot het gebruik van de term
(samenwerkings)modellen (zie hierboven) geldt eveneens voor het gebruik van de term
modellen (van IT-hulpmiddelen): de term wordt in een niet gangbare betekenis gebruikt,
wat tot verwarring aanleiding geeft.

Tools: Conclusies en aanbevelingen

In zijn algemeenheid is er binnen het AMOI-team op pragmatische gronden de voorkeur
aan gegeven om ICT gereedschappen zo weinig mogelijk in termen van versie, fabrikaat
of platform aan potentiele gebruikers op te dringen.
De nadruk is in dit opzicht veeleer gelegd op de uitwisseling en toegankelijkheid van
informatie, alsmede op de uitbesteding van (zeer) specialistische activiteiten.
Dit alles uiteraard in nauwkeurige afstemming met de samenstelling van het team en de
te geven voorinstructie. Het doel van collaborative engineering is immers niet het
propageren van ofhet scholen in (de actuele) ICT.
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4. FASE 2

De uitgangspunten voor fase 2 staan geformuleerd in deelprojectplan fase 2 [10], waarin
de doelstelling als voIgt geformuleerd:

Het doel van deelproject 2 'casestudie l' is door het ingaan van een evaluatietraject
van een bekend ondergronds installatiewerk de AM01-CE methode te toetsen. Getoetst
wordt of met het toepassen van een 'nieuwe methode' van definieren /ontwerpen tijd en
geld bespaard wordt voor opdrachtgever, leveranciers en gebruikers van een
ondergronds bouwtraject. Om deze toets rea lis tisch te maken wordt in een
evaluatietraject met een team een ontwerpproces uitgevoerd tot en met het opstellen van
een viltstiftontwerp met bijbehorende begroting volgens de AMOI-CE methode.

Het eindresultaat wordt als voIgt omschreven:

1. Ervaring met het toepassen van de AMOI-CE methode zoals uitgevoerd in de case
'Evaluatie Cargo Tunnel.

2. Rapport dat de ervaringen met de AMOI-CE methode beschrijft, zoals toegepast bij
de case 'Evaluatie Cargo Tunnel'. Dit rapport geeft onder meer inzicht in welke
methoden en tools wel / niet gewerkt zouden hebben bij de Cargo Tunnel.

3. De bundeling van het niet-papieren case materiaal bij het rapport.

Vervolgens worden in het plan acht activiteiten genoemd:

O. AMOI-CE aanpak definieren;
1. 'isst'-(=actuele)-situatie vastleggen op basis van de reeds bestaande info;
2. op de 'isst '-situatie anticiperen op basis van nieuwe interviews,'
3. a) de case jureren en b) draaiboek voor activiteit 5 uitwerken;
4. eendaagse training 'soll'-situatie geven;
5. eigenlijke case houden,'
6. de techniekfaciliteren;
7. evalueren, rapporteren, dissemineren;
8. project coordinatie.

Infrastructurele opzet

De configuratie in de caseweek bestond uit:

. Een aantal (18) gelijkwaardige werkstations (werkplekken). De verschillende
werkplekken (werkstations) worden verdeeld over drie ruimten. Deze werkplekken
waren uitwisselbaar, dat wil zeggen dat elke gebruiker op elke werkplek kon
inloggen en daar dan zijn eigen omgeving compleet terugvinden. Het uitgangspunt
is om op elk werkstation een complete set van programma's te plaatsen, zodat elk
programma, voor iedereen, op elk werkstation beschikbaar was met eenieders eigen
personalisatie. Dit werd vertaald in (o.a.) de installatie van een drietal complete
"office" achtige suites (Microsoft, Corel, Claris), alsmede Adobe programmatuur
om de uitvoer van alle programma's te kunnen converteren naar "pdf', zijnde het
gekozen elektronisch papier. Deze aanpak was AMOI breed reeds in fase 1 uitgetest,
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onder meer via de verspreiding van documenten. Verder was er nog een (OCX)
runtime geYnstalleerdvoor de interactieve visualisatie alsook programmatuur voor
electronisch vergaderen (CoolTalk), Internet toegang, email.etc.Delaatgenoemde
applicaties uiteraard weer in verschillende smaken.

. Visualisatie (interactieve VR en animatie). Hier werd de de eerder genoemde
(bemande) apparatuur net als applicatiepakket SuperScape ingezet, alsook een
tweetal Apple Macintoshes met daarop Strata Studio Pro voor de animatie. De
respectievelijke besturingssystemen waren Windows '98 en MacOS 8.1.

. Een scan- en documentbeheerssysteem (System 21) draaiend onder Windows NT.

. Centrale voorzieningen (o.a. documentbeheer, Internet, Intranet printers, etc.). Als
besturingssysteem voor de server is gekozen voor het RedHat 5.1 Linux systeem.
Dit is een zogenaamd Open Source Unix systeem met zeer goede betrouwbaarheid.
Naast de koppeling van systemen, het vormen van een be stands- en printerserver
moeten lokaal de diverse services zoals mail (zowel intern als extern), een WWW
server, een "news" server, fax (inkomend en uitgaand), printers etc. gerealiseerd
worden. Verder moet een goede (veilige) verbinding met het Internet aanwezig zijn.
Zoals bij Unix systemen gebruikelijk is worden er van de diverse activiteiten op het
systeem en van de diverse services verslagen aangemaakt, zodat analyse van het
gebruik achteraf goed mogelijk is. Voor nadere details wordt verwezen naar de
verslaglegging van werkpakket 6 en die van fase 2 [II].

. Op de eerste dag van de caseweek werd nog gebruik gemaakt van een zestiental in
een eigen (IPX) netwerk gekoppelde laptops met daarop "groupware" ten behoeve
van het elektronisch brainstormen.

Als onderdeel van werkpakket 6 is zoveel van de kritische elementen van de
infrastructuur voor fase 2 getest, dat deze met een gemst hart kon worden ingegaan.
Ook bij de feitelijke implementatie van het soft- en hardwareplatform is dit gebleken. Er
werd een complete infrastructure Ie opzet gemaakt en getest. Opgemerkt zij echter wel
dat deze enerzijds als extra problematiek de gelijkwaardigheid van werkplekken kent,
maar anderzijds ook de luxe van het zelf (in een hand) kunnen kiezen van de
oplossingen. In een volgende AMOI fase, waar mogelijk tenminste een deel van de tijd
niet binnen het bereik van een (AMOI eigen) infrastructuur wordt vertoefd, zijn er
mogelijk nog problemen te verwachten als gevolg van de verschillen in infrastructuur
binnen de diverse bedrijven, alsmede de geringere beschikbare bandbreedte tussen de
werkplekken.

Resultaat van fase 2

In fase 2 van het AMOI-project is de in fase I ontwikkelde methode in een casestudie
getoetst. Wat betreft deze toetsing is het in het kader van deze begeleidende nota zinvol
primaire doelen van secundaire te onderscheiden.
Tot het primaire doel kan worden gerekend: heeft de AMOI-CE methode
(samenwerken, delen van lusten en lasten, forecasting en visualisatie) voldoende
vruchtbaar gewerkt?

13



Tot het secundaire doel van fase 2 kan worden gerekend: heeft de case met toepassing
van de AMOI-CE methode in het voortraject daadwerkelijk geleid tot een oplossing, die
sneller is bereikt en daamaast goedkoper is?
Wat het primaire doeI betreft, kan worden gesteld dat drie van de vier elementen van
'collaborative engineering', te weten samenwerken (in engere zin), forecasting en
visualisatie afdoende zijn getoetst en als positief zijn beoordeeld. De alliantievorming
komt pas in de volgende fase aan bod en hetzelfde geldt voor het vierde element, het
delen van lusten en lasten.
Het behalen van het secundaire doel werd beoordeeld door de oplossing in de casestudie
te vergelijken met het resultaat van de werkelijke tunnel, voorop gesteld dat de beide
tunnels voldoen aan de door N.V. Luchthaven Schiphol gestelde eisen en kwalitatief
vergelijkbaar zijn. Het behalen van dit doel werd beoordeeld door onathankelijke
gekwalificeerde juryleden die tijdens de caseweek de werkwijze van de spelers hebben
geobserveerd. Het secundaire doel is behaald: de tunnel kan, ceteris paribus, goedkoper
en sneller worden gemaakt.

Het rapport van fase 2 bevat naast een uitgebreid verslag van de caseweek van dag tot
dag, een verslag van de voorbereiding ervan en van de trainingsdag, die aan de week
vooraf ging.

De rapportage van fase 2 eindigt met de formulering van aanbevelingen voor fase 3.
Deze zullen hiema apart worden besproken.

OPMERKING. De aanvankelijke opzet van het AMOI-project, waarin er sprake is van
apart uit te voerenJasen 3 en 4, is na overleg met CUR/COB gewijzigd, in die zin dat de
beide Jasen als een geheel worden uitgevoerd.

Plan voor de fasen 3 en 4

In het deelprojectplan fase 3 en 4 AMOI van 30 november 1998 wordt de doelstelling
van de volgende studiefase als voIgt omschreven:

Het doel van dit deelproject is een breder draagvlak creeren voor het in de praktijk
toepassen van de AMOI-CE methode bij instanties en bedrijven die actieJ betrokken zijn
oj betrokken willen worden in ondergronds bouwen.

Het eindresultaat van deze studie omvat:

1. een basisontwerp voor het realiseren van een ondergronds bouwwerk, bezegeld met
een samenwerkingsovereenkomst voor het nader uitwerken, realiseren en
exploiteren ervan.

2. een seminar waarin de resultaten tot dat moment met de diverse belangstellenden
besproken worden.

3. een rapport over dit deelproject.
4. een eindrapport over de meer / minder waarde van de AMOI-CE methode ten

opzichte van de huidige werkwijze en aanbevelingen voor verbetering en verdere
invoering.
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De hierboven gefonnuleerde doelstelling en het eindresultaat krijgen in het hoofdstuk
aanbevelingen uit rapport fase 2 [11], wat meer inhoud.

De aanbevelingen die het AMOl-studieteam doet op basis van de resultaten van fase 2
(en fase 1), gelden met name voor de uitvoering van fase 3. Deze aanbevelingen zijn:

. Het toetsen van de methode bij een echte (commerciele) case.
Het element "alliantievonning" en dat dan met name in de context van het essentiele
onderdeel van het delen van lusten en lasten, in de case te betrekken.
Een object te kiezen met een groter belang van "human factors" (o.a. checklist WP4
fase 1).
Na te gaan of de in fase 2 (in een hand) gerealiseerde functionaliteit van de lCT
infrastructuur, als beoogd in WP6 van fase 1, ook indien er sprake is van pand- en
beheer overschrijdende randvoorwaarden, bereikbaar blijft.
Uit te zoeken of de deelnemers in staat en bereid zijn om een deel van hun
gezamenlijke fysieke aanwezigheid op een plaats in te ruilen voor een lCT
ondersteund verblijfbinnen hun eigen organisatie (op hun eigen plek).
Uit te zoeken of en in welke mate lCT ondersteund op afstand werken gelijkwaardig
en uitwisselbaar is met direct contact.

.

.

.

.

.

OPMERKING. Fase 3 met al haar eindresultaten is het einde van het AMOI project,
dat wi! zeggen de studie eindigt, maar gezien het karakter van de case gaat het project
vloeiend over in een werkelijke situatie (commercieel), die wellicht het begin inluidt
van het gebruik van de AMOI methode in de wereld van het ondergronds bouwen.

5. MARKT - en CONCURRENTIEASPECTEN

Toepassing van de AMOl-CE methode vergt vanafhet prille begin van een project een
hoge mate van betrokkenheid van de opdrachtgever. Hierdoor zou er in potentie een
probleem kunnen ontstaan rond de gelijkwaardigheid van aanbieders, als vereist door
(onder meer) de Europese regelgeving.

Het AMOl-projectteam is zich dit potentiele probleem terdege bewust en acht verdere
studie naar concrete oplossingen daarvan noodzakelijk.

Vooralsnog gaan de gedachten uit naar werkwijzen waarbij de opdrachtgever dan wel
die partij wiens stem doorslaggevend is voor de feitelijke beslissing aan wie het project
gegund gaat worden, tijdens de fase van alliantievonning deel uit maakt van meerdere
allianties. Zulks uiteraard met voorkennis van alle betrokkenen. Op deze wijze kan ook
het prille begin van een concreet project transparant en controleerbaar worden gemaakt.

Concrete invullingen in de vonn van contracten en overeenkomsten zullen, mede in
relatie met de geldende wetgeving, nog verder moeten worden uitgediept.
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