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InlEIdIng

Door prof. dr. ir. Marcel Hertogh

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openden op 19 mei 2015 tijdens een 

feestelijke bijeenkomst officieel de Sluiskiltunnel. Op zaterdag 23 mei ging de tunnel 

daadwerkelijk open voor auto-, motor- en vrachtverkeer, ruim vijf weken eerder dan 

oorspronkelijk gepland. Hiermee werd een belangrijk infrastructureel knelpunt in de 

provincie Zeeland opgeheven. Opdrachtgever Bv kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) heeft 

aangegeven dat zij, samen met het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), de opgedane 

kennis en ervaring wil vastleggen, evalueren en vertalen naar zowel theorie (is deze ervaring 

te veralgemeniseren?) als praktijk (wat kunnen andere projecten hiermee?). Voorliggend 

rapport is het resultaat.

Met COB kennis bundelen en delen
dat het project Sluiskiltunnel succesvol werd afgerond, is geen vanzelfsprekendheid. 
ondanks dat het vakgebied van projectmanagement al ruim zestig jaar professioneel wordt 
bedreven, hebben alle inspanningen nog niet geleid tot een bevredigend track record. Een 
recent onderzoek van Ernst & Young (2014) toont dat de meerderheid van megaprojecten 
in de olie- en gasindustrie (64%) niet binnen budget wordt opgeleverd en een gemiddelde 
overschrijding van het budget kent van 58%. daarnaast heeft 73% te maken met vertragingen. 
Bij infrastructurele projecten is het niet veel beter. flyvbjerg (2007) geeft aan dat in negen van 
de tien projecten de kosten worden overschreden. uit meerdere beschikbare onderzoeken 
blijkt een algemene trend dat de resultaten niet verbeteren.

deze kennis roept vragen op als: Wat is het geheim van de Sluiskiltunnel? Waardoor zijn de 
successen behaald? Wat was de specifieke context en hoe is het project hierin georganiseerd? 
Welke spelers waren betrokken en hoe was de samenwerking? hoe is omgegaan met tegenslagen 
waar elk groot project mee te maken heeft?

de Bv kkS, verantwoordelijk voor de realisatie van het project, heeft het CoB gevraagd om 
het project te evalueren. hopelijk vindt u als bestuurder, bouwer of adviseur in voorliggende 
rapportage waardevolle handvatten waarmee u bestaande en toekomstige bouwprojecten tot 
een succes kunt maken. 

Aanpak
Samen met de heren tin Buis en ton vrijdag, de directie van de Bv kkS, heeft het CoB vijf 
thema’s geselecteerd die goed de ervaringen van het project weergeven in termen van context, 
organisatie en resultaten. We belichten en bespreken elk thema in een apart hoofdstuk.

voor elk thema zijn gesprekken gehouden bij zowel de Bv kkS als de bouwcombinatie BaM-tBI 
(CBt). de ervaringen van de opdrachtgever en -nemer zijn besproken met “verrijkers”, experts 
uit het veld (deze namen zijn in de artikelen rood). Zij reageerden op de stukken vanuit hun eigen 
kennis en ervaring. Bijkomend doel was een eerste kennisverspreiding van de ervaringen van de 
Sluiskiltunnel binnen de sector. Met deze publicatie zetten we de volgende stap.

Hoofdstuk 1
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Keuze voor kwaliteit en veiligheid: opbouw van de publicatie
Bij de start van het project is een aantal strategische keuzes gemaakt met als doel de tunnel 
veilig, op tijd en binnen budget op te leveren. Zo richtte de provincie Zeeland een aparte Bv 
op die de opdracht kreeg voor de realisatie: de Bv kanaalkruising Sluiskil. Met een dergelijke 
Bv-structuur waren bij de Westerscheldetunnel al goede ervaringen opgedaan. door de Bv-
structuur kwam het project op afstand van politiek en bestuur van de provincie Zeeland. 
de provincie gaf aan “wat” er gebouwd moest worden en stelde een aantal spelregels voor 
sturing en verantwoording vast. het doel was een slagvaardige organisatie met korte lijnen 
en een grote mate van zelfstandigheid in het “hoe”: de wijze van realiseren van het project. 
In hoofdstuk 2 beschrijft Marcel hertogh hoe een Bv-structuur kan zorgen voor slagvaardig 
projectmanagement.

de bouwcombinatie BaM-tBI tekende voor de realisatie van de tunnel met de bijbehorende 
kwaliteits- en veiligheidseisen. In 2011 startte de bouw onder het motto: “direct goed, altijd 
veilig”. opdrachtgever en opdrachtnemer werkten vanaf het begin intensief samen. Ze deelden 
een bouwkeet, liepen bij elkaar binnen voor advies, en maakten problemen bespreekbaar met 
als doel geschillen direct op te lossen. hoe de samenwerking precies was georganiseerd en werd 
ervaren, bespreekt ard-pieter de Man in hoofdstuk 3.

de betrokken organisaties zetten bewust in op integraal werken, met bijzondere aandacht voor 
de verkeers- en tunneltechnische installaties (vttI), de bottleneck bij veel tunnelprojecten. 
Roel Scholten beschrijft in hoofdstuk 4 hoe opdrachtgever en opdrachtnemer dat gedaan 
hebben en wat de lessen zijn.

de Bv kkS legde scherpe veiligheidsdoelstellingen vast: geen doden en minder dan vijf 
letselongevallen per miljoen gewerkte uren. dit was mede geïnspireerd door ervaringen vanuit 
de procesindustrie die hier in het algemeen een f link stuk verder in is dan de nederlandse 
bouw. aan de doelen werden de nodige maatregelen gekoppeld, zoals een bonus voor de 
aannemerscombinatie bij het behalen van doelstellingen. ook ging de aandacht uit naar de 
meer zachte factoren van houding en gedrag, zoals hans Bakker beschrijft in hoofdstuk 5.

projecten zijn geen eenlingen. Best practices en geleerde lessen van andere projecten worden 
meegenomen in huidige projecten. de opgedane kennis en ervaringen worden als het goed is 
vastgehouden en weer doorgegeven. dit is een nog vrij onontgonnen vakgebied. hoe bij de 
Sluiskiltunnel hiermee is omgegaan, behandelt ard-pieter de Man in hoofdstuk 6. 

Marcel hertogh sluit deze publicatie af met een ref lectie en conclusies in hoofdstuk 7. 

In de bijlagen vindt u meer informatie over het project Sluiskiltunnel (bijlage a), een toelichting 
op alle auteurs en andere betrokken personen (bijlage B) en een literatuurlijst (bijlage C).

Uw eigen ambities
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie voor het verwezenlijken van uw eigen ambities. 
hiervoor zijn het CoB en de auteurs graag bereid met u verder in gesprek te gaan.
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Bv-StRuCtuuR vooR SlagvaaRdIg 
pRojECtManagEMEnt

Door prof. dr. ir. Marcel Hertogh

De provincie Zeeland heeft een zelfstandige organisatie, de BV KKS, opgericht om de 

bouw van de Sluiskiltunnel te realiseren. Zo’n constructie brengt kosten met zich mee, 

maar levert uiteindelijk een slagvaardige organisatie op die snel kan inspelen op actuele 

zaken. Tin Buis, directeur bij de BV KKS, stond aan de wieg van de BV-constructie. Als 

directeur van de NV Westerscheldetunnel kende hij de voordelen van het zelfstandig 

opdrachtgeverschap en heeft hij zich daarom hard gemaakt voor eenzelfde aanpak bij de 

bouw van de Sluiskiltunnel. Hij ziet het als één van de succesfactoren van het project. In 

dit hoofdstuk wordt de BV-structuur geanalyseerd en in breder perspectief geplaatst ter 

inspiratie voor andere project- en opdrachtgevende organisaties.

toen de financiering rond was, kon het Sluiskiltunnelproject van start. tin Buis heeft zich 
er hard voor gemaakt de methodiek van zelfstandig opdrachtgeverschap die bij de bouw van 
de Westerscheldetunnel was gevolgd, ook bij de Sluiskiltunnel toe te passen. de ervaringen 
van de Westerscheldetunnel zijn vastgelegd in de publicatie Project Westerscheldetunnel, 
Praktijklessen uit 2003. Eén van de conclusies was: een autonoom opererende opdrachtgever 
met eigen regels is voor een project als de Westerscheldetunnel essentieel. de belangrijke 
voordelen die worden genoemd:

 ▬ het opstellen van eigen regels, zonder discussie over wat dit voor andere projecten zou 
betekenen;

 ▬ het inhuren van personeel volgens eigen regels;

 ▬ het zelfstandig sluiten van een aantal overeenkomsten (package deals) met de aannemer 
(na overleg RvC); 

 ▬ het terugbrengen van het begrip rechtmatigheid tot “normale” proporties.

tin Buis geeft hierover nu aan: ‘de Westerscheldetunnel is binnen de gestelde tijd en binnen het 
budget gerealiseerd. Ik schrijf dat mede toe aan de keuze voor een opdrachtgever die op afstand 
van bestuur en politiek werkt. Zo’n organisatie is veel slagvaardiger, kan snel beslissingen 
nemen en inspelen op actuele zaken. dat vertaalt zich ten eerste in een professioneel 
opdrachtgeversteam. de provincie heeft de benodigde kennis en ervaring voor het boren van 
een tunnel niet zelf in huis, die moeten worden ingehuurd. als Bv kunnen we daar f lexibeler 
in handelen. ook kun je als Bv eigen op maat gesneden financieel-administratieve procedures 
ontwikkelen en met een eigen accountant de wijze van onderzoek en verantwoording 
bespreken. ten derde kan een zelfstandig orgaan de oogkleppen opzetten en zich volledig en 
alleen richten op de scope van de opdracht. het personeel wordt niet afgeleid door andere 
projecten en andere taken zoals lijntaken.’

Provincie bepaalt “wat”, de BV bepaalt “hoe”
gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten tot de oprichting van de Bv kanaalkruising 
Sluiskil (Bv kkS). de provincie Zeeland is 100% aandeelhouder. de provincie maakte ook de 
statuten waarin de bevoegdheden van alle partijen zijn vastgelegd. de Bv kkS heeft met de 
provincie een overeenkomst van opdracht gesloten. tin Buis licht toe: ‘dat was nodig, omdat 

Hoofdstuk 2
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je anders als Bv andere dingen zou kunnen ondernemen zolang ze maar binnen de statuten 
passen, in ons geval bijvoorbeeld het bouwen van een tunnel in dordrecht. In de overeenkomst 
van opdracht staat dat de provincie Zeeland bepaalt wat er moet worden gebouwd. het is aan 
de Bv om in te vullen hoe dat wordt gedaan. het is een simpele doch duidelijke verdeling van 
de taken en bevoegdheden.’

de provincie (klant) en projectorganisatie (opdrachtgever) hebben een slagvaardige modus 
gevonden in “wat” en “hoe”. traditioneel zijn er spanningen tussen projectorganisatie en 
staande organisatie. Een projectorganisatie wordt afgerekend op het realiseren van een scope 
binnen de vaak strakke kaders van budget, tijd en kwaliteit, in een dynamische context met een 
veelheid aan stakeholders. de staande organisatie bekijkt zaken meer vanuit een langetermijn- 
en netwerkperspectief. Een projectorganisatie vindt het eigen project al gauw uniek en opteert 
voor een grote mate van vrijheid die nodig is om de toch al zo complexe opgave tot een goed 
einde te brengen. de staande organisatie die meerdere projecten aanstuurt, wil hierop grip 
hebben middels sturing en verantwoording (transparantie) en zal werkwijzen en formats 
aanreiken, mede vanuit de wens tot uniformeren en standaardiseren gezien de andere projecten 
in portefeuille.

Interessant is hoe de verdeling in “wat” en “hoe” heeft uitgewerkt. tin Buis gaat hierop in: 
‘tijdens de bouw is de wat-vraag bijna niet aan de orde geweest. Bij het ontwerp van het viaduct 
bij terneuzen kwam ze aan de orde. de gemeente wilde een extra aansluiting op de rotonde 
en meer ruimte onder het viaduct om op termijn de wegcapaciteit te kunnen uitbreiden. 
ook diende de gemeente terneuzen een verzoek in voor de aanleg van een fietspad. dat zijn 
voorbeelden van vragen over wat er moet worden gebouwd, daar moest de provincie dus over 
beslissen.’

‘We merken dat andere partijen huiverig zijn over de verdeling van verantwoordelijkheden in 
wat- en hoe-vragen en dat ze daardoor angstig zijn voor zelfstandig opdrachtgeverschap. voor 
ons was het eigenlijk altijd duidelijk, de vraag heeft maar één keer tot discussie geleid, namelijk 
bij de locatie van het informatiecentrum. de provincie wilde dat wij het centrum in het gebouw 
van Bio Base zouden vestigen, dat op een halve kilometer van het bouwterrein staat. Wij 
vonden dat te ver weg, je verliest dan de binding met het project. de provincie eiste dat wij toch 
voor die locatie zouden kiezen.’ hier lagen voor de provincie financiële argumenten aan ten 
grondslag: een zelfstandig informatiecentrum kostte 600.000 euro, bij Bio Base kon het voor 
een veel lager bedrag. tin Buis vervolgt: ‘toen hebben we het contract erbij gepakt en kwamen 
tot de conclusie dat de beslissing over de locatie van het infocentrum een hoe-vraag is en dat wij 
daar als Bv verantwoordelijk voor zijn. de gedeputeerde was het niet eens met onze beslissing, 
maar respecteerde het contract.’

BV-structuur vereist specifieke context
de Bv-structuur is een wens tot zelfstandig opdrachtgeverschap. deze structuur is zeer effectief 
gebleken binnen de context van de Sluiskiltunnel. het project betreft ‘puntinfrastructuur’ 
en heeft relatief weinig stakeholders. omdat het project niet controversieel is, zijn er weinig 
politieke gevoeligheden aangaande nut en noodzaak. verder is een dergelijk groot project vrij 
uniek binnen Zeeland, waardoor er geen standaarden voorhanden zijn van de moederorganisatie 
en de provinciale politiek ook geen kaders oplegde voor inhuur van personeel, zoals de 
landelijke politiek dat doet aan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. En niet onbelangrijk: er was de 
politieke wil bij de gedeputeerde voor deze constructie en hij durfde hiervoor zijn nek uit te 
steken. deze bijzondere kenmerken maakten de weg vrij voor de Bv-structuur.

We merken dat andere partijen huiverig zijn over de 

verdeling van verantwoordelijkheden in wat- en hoe-

vragen. Voor ons was het eigenlijk altijd duidelijk.
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Andere projecten
als “verrijkers” hebben we projectdirecteuren van grote infrastructurele projecten gevraagd te 
ref lecteren op hun eigen projectervaringen:

dat het op afstand plaatsen geen panacee is, bewijst het project Zuidasdok, een samenwerking 
van Rijkswaterstaat, gemeente amsterdam en proRail, waar Hans Versteegen projectdirecteur 
is. over de Sluiskiltunnel geeft hij aan dat, gegeven de relatief overzichtelijke context, “alleen 
doen” volgens hem ook de beste optie is. voor Rijkswaterstaat ligt dat lastiger, omdat zij 
niet voor elk project een Bv zal kunnen en willen oprichten. vanwege de vele stakeholders 
en raakvlakken met de omgeving hanteert versteegen zelfs het mantra: “alleen doen is geen 
optie”. hij vervolgt: ‘voor het Zuidasdok zou een aparte Bv betekenen dat meerdere partijen 
ruimte afstaan aan die Bv en vervolgens naar de Bv gaan kijken om het op te lossen. Een Bv 
zou snel de gezamenlijke vijand kunnen worden, waardoor die verzandt in problemen die 
de aandeelhouders zelf niet kunnen oplossen. de charme van geen entiteit is dat je er geen 
problemen kwijt kunt. dit dwingt partijen tot samenwerking. Samenwerking is naar mijn 
mening de enige manier om op deze postzegel met vele stakeholders en asseteigenaren tot 
succes te komen.’

kunnen projecten in een complexe setting leren van de lessen van de Sluiskiltunnel? dat 
kunnen ze zeker. Paul Janssen, projectdirecteur van de Rotterdamsebaan, beaamt dat het 
zelfstandig opdrachtgeverschap goed werkte voor de Sluiskiltunnel. ‘het zeer geslaagde project 
geeft aan wat de toegevoegde waarde is van een projectorganisatie die enigszins losstaat van 
een lijnorganisatie: korte lijnen, deskundige medewerkers, teamgedachte, wars van heersende 
structuren en “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.’ dat spreekt 
hem aan, ook voor zijn eigen project. over de specifieke oplossing van de Bv-structuur: ‘Bij 
de Rotterdamsebaan is die, met de meer complexe omgeving en de daaraan verbonden directe 
kijk van de politiek op het project, niet mogelijk en zelfs niet wenselijk. Maar veel van de 
gepresenteerde succesfactoren zijn ook met andere organisatievormen mogelijk.’

kortom: de Bv-vorm is niet altijd mogelijk of wenselijk, maar de redenen waarom en 
de oplossingen die zijn gevonden, dienen zeker ter inspiratie voor andere projecten. ook 
de creativiteit en durf om maatwerkoplossingen te bedenken, in te voeren en hierop te 
ref lecteren, verdienen navolging bij andere projecten om zo tot specifieke “best for project”-
oplossingen te komen.

Flexibele maatwerkorganisatie geeft vrijheden voor inschakelen personeel
terug naar de Sluiskiltunnel en de Bv-structuur. volgens tin Buis heeft een zelfstandige Bv 
meer mogelijkheden dan een overheidsorganisatie om een gespecialiseerd team samen te stellen. 
‘Wij werken f lexibeler en kunnen maatwerk leveren. Wij bepalen zelf de organisatievorm die 
het beste past bij de opdracht en zijn daarbij niet afhankelijk van de regels van de overheid. Wij 
hebben bijvoorbeeld geen mensen in dienst. Mensen zijn hier gedetacheerd via adviesbureaus 
en uitzendbureaus, of zijn hier als ZZp’er actief. het voordeel daarvan is dat we makkelijk de 
specialisten kunnen aantrekken die we nodig hebben. je ziet dat men bij andere grote projecten 
grote moeite heeft om de benodigde specialisten uit eigen gelederen te werven. Ze kunnen hun 
personeel weinig extra’s bieden. Wij kunnen wél hogere bedragen betalen en krijgen daarmee 
de beste mensen voor ons project. deze werkwijze maakt ons ook f lexibel: mensen die hun 
werk hebben gedaan, verlaten onmiddellijk de organisatie. het nadeel van deze manier van 
werken is dat het inderdaad relatief kostbaar is. Wij hebben een aanbod aan de provincie gedaan 
om ook het project tractaatweg (de verdubbeling van de weg tussen de Sluiskiltunnel en de 
Belgische grens) te managen. dat werd afgewezen, omdat onze personeelskosten te hoog waren 
ten opzichte van de personeelskosten bij de provincie.’ volgens de provincie is dit echter in de 
afweging meegenomen, waarbij tevens is gekeken of alle personeelskosten bij de provincie wel 
zichtbaar zijn om zo een zuivere vergelijking te kunnen maken.

opvallend is dat de als zuinig bekendstaande Zeeuwen bij de Sluiskiltunnel pragmatisch 
zijn omgegaan met de kosten van inhuur. dat heeft uiteindelijk weer een financiële reden, 
geeft tin Buis aan: ‘We hebben deskundigheid in huis gehaald met als uitgangspunt dat 
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onze medewerkers kennis en ervaring moesten hebben in hun vakgebied en daarmee een 
gelijkwaardige gesprekspartner moesten zijn van de aannemer. Standaard zijn de kosten voor 
begeleiding van het project in de orde van zes procent van het totale projectbudget. Wij zitten 
daar zeker boven. Maar ook hier geldt: de kost gaat voor de baat uit. het gegeven dat wij ruim 
geld overhouden op het budget, weegt daar wel tegenop.’ 

Hans Versteegen geeft aan: ‘Ik onderschrijf dat het veel beter is te investeren in een kleine, sterke 
organisatie en dat dat onderaan de streep geld oplevert.’

Albert de Vries, die ervaring heeft als projectdirecteur van diverse grote infrastructurele projecten, 
herkent de voordelen van op armlengte staan en de ruimte die dit geeft om de mensen te 
kunnen selecteren die nodig zijn om dit soort projecten tot een goed einde te brengen: ‘tien 
goede mensen krijgen meer voor elkaar dan vijftig matige.’

de stimulans van extra inkomen dient overigens niet overschat te worden, en motivatie heeft 
de neiging tot wegebben, leert ons de theorie. uit recent onderzoek uit 2013 van de vlerick 
Business School in samenwerking met onder andere het nRC handelsblad blijkt verder dat 
uitdagingen en verantwoordelijkheden veel meer motiveren dan loon en bonussen. ook bij 
een projectorganisatie op maat zoals de Sluiskiltunnel kan hierop worden ingespeeld. 

Conservatief en innovatief
de Bv kkS heeft er bewust voor gekozen om dichtbij de opdrachtnemer te zitten en zich direct 
met het werk te bemoeien. tin Buis: ‘daarin zijn we conservatief. Maar juist die conservatieve 
benadering heeft geleid tot wederzijds vertrouwen en een sfeer waarin problemen open 
worden besproken en gezamenlijk worden opgelost. die vorm van samenwerking is wel weer 
een nieuwe manier van werken. Redelijk uniek en in die zin zeker vernieuwend.’ of beter: 
terug van weggeweest. 

dit is een belangrijke les van de Sluiskiltunnel, die verder gaat dan de specifieke context. als 
opdrachtgever is het nodig om inhoudelijk verstand te hebben van het werk en hier sturend 
in op te treden. Een aantal opdrachtgevers heeft zich te veel op processen geconcentreerd. het 
besef groeit dat ze te ver van het directe, inhoudelijke werk zijn komen te staan en dat voldoende 
uitvoeringskennis essentieel is voor professioneel opdrachtgeverschap. Rijkswaterstaat begint 
zich hier bewust van te worden en de Sluiskiltunnel is hiervoor een inspirerend voorbeeld. 
of, zoals vanuit een heel andere sector bekeken, belegger Warren Buffet aangeeft: ‘Ik investeer 
alleen in bedrijven die ik begrijp’. Een projectmanager zal dan alleen projecten moeten managen 
die hij inhoudelijk begrijpt.

Organisatie op maat
al eerder is ingegaan op het belang om maatwerkoplossingen te bedenken, in te voeren en 
hierop te ref lecteren. als zelfstandige organisatie was de Bv kkS niet gebonden aan regels en 
procedures die bij overheidsorganisaties als standaard gelden. dat geeft de mogelijkheid om 
een organisatie op maat in te richten.

tin Buis: ’Wij hebben voor onze administratie en procedures gekeken naar wat er bij andere 
organisaties bestaat. dat helpt je om ideeën te vormen over wat er is en wat je nodig hebt. 
vervolgens hebben we die standaarden gereduceerd en aangepast aan onze wensen en 
behoeften. We hebben nu een eigen administratie en werken met onze eigen accountants. voor 
onze aanpak hebben we het vertrouwen van de provincie gekregen.’

tin Buis noemt nog een aantal belangrijke keuzes die aan het succes van de Bv ten grondslag 
liggen: ‘We hebben een raad van commissarissen opgericht. Ik ben blij dat die er is, het is een 
groep wijze mensen die van afstand meekijkt en kritische vragen stelt. die mensen houden je 
scherp en zijn een goed klankbord. verder leggen wij verantwoording af aan één aandeelhouder en 
één opdrachtgever: de gedeputeerde. Wij hebben daardoor niets te maken met partijpolitiek. dat 
geeft rust en zorgt voor concentratie. toch zijn gedeputeerde Staten niet aan ons overgeleverd. 
Ze staan op armlengte, maar kunnen volgens de statuten ingrijpen als het niet goed gaat.’
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Essentieel is het goed regelen van de governance. de projectorganisatie had een vrij grote 
mate van vrijheid. die krijgt een projectorganisatie niet zomaar, die moet worden verdiend. 
het vertrouwen bij de provincie is ontstaan doordat de projectdirectie, bestaande uit tin 
Buis en ton vrijdag (general manager Bv kkS), haar sporen ruimschoots had verdiend in het 
Zeeuwse, en het project Westerscheldetunnel baat had bij deze werkwijze. dit vereist binnen 
de provincie de “kunst van het loslaten” om zo een rationele afweging te kunnen maken, los 
van sentimenten om graag invloed te willen uitoefenen.

de Bv-structuur heeft uiteindelijke goed gewerkt, maar als het project minder was gelopen, 
dan had de provincie (lees: gedeputeerde) tijdig moeten kunnen handelen: “vragen om 
kwaliteit, vraagt kwaliteit”. de provincie moet wel degelijk tijdig voldoende tegenspel kunnen 
bieden. Albert de Vries herkent dit tegenspel. Bij de n201+ waar hij projectdirecteur was, zeiden 
zijn opdrachtgevers vaak: ‘toen we albert hadden, dachten we dat het was opgelost. alleen 
kwam hij toen met allemaal opdrachten voor ons’. Zo houdt het Sluiskiltunnelproject ook de 
provincie scherp.

BV-structuur stimuleert vormgeven eigen identiteit
de keuze voor de Bv is gemaakt vanuit projectoverwegingen: best for project. de Bv-structuur is 
een uiting dat het project een zelfstandige entiteit wilde zijn, met eigen spelregels en gebruiken. 
Zelfstandig opdrachtgeverschap! hierbij is een eigen identiteit ontstaan met een sterke binding 
binnen en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. dit werd gevoed door een duidelijke 
ambitie: “direct goed, altijd veilig”. het uitdragen van de eigen identiteit, gecombineerd met de 
duidelijke ambitie, bleek een vruchtbare voedingsbodem voor teamleden om zich gemakkelijk 
te identificeren met het project en hierdoor te binden. de locatie in Zeeuws-vlaanderen, waar 
velen doordeweeks in een hotel verbleven, versterkte deze binding. 

Binnen het project werd vanuit opdrachtgever en aannemerscombinatie sterk ingezet op 
openheid en samen optrekken. de gezamenlijke kantine is hier een mooi voorbeeld van. 
Illustratief is ook het wekelijkse overleg van beide projectmanagers ton vrijdag en Michel 
langhout (projectmanager bouwcombinatie BaM-tBI), waarbij issues in openheid en in een 
vroegtijdig stadium werden besproken. verder was er eens in de twee à drie maanden een 
“ voeten op tafel”-overleg tussen de raad van bestuur van de aannemer en de leiding van de 
Bv; zonder agenda, zonder verslag. daarin stonden vooral het gedrag en samenwerking tussen 
partijen centraal. deze ref lectie op het werk door even afstand te nemen – reflection on action 
– heeft goed gewerkt en vormt een basis voor bijstellingen en acties, vaak subtiel. Zie ook 
hoofdstuk 3 over samenwerking. 

Bij het project Sluiskiltunnel ontstond zo teamspirit, die positief voor het project heeft 
uitgepakt. aandachtpunt is dat er van de sterke identificatie onbewust en onbedoeld een signaal 
uitgaat waardoor anderen zich buitengesloten kunnen voelen. Mede doordat de kwaliteit 
vooral buiten de provincie werd gezocht, heeft de provincie zelf met slechts een paar mensen 
actief geparticipeerd in de projectorganisatie. 

Spanning tussen  en leren provincie
Interessant is dat er door het “best for project”-principe veel externen zijn ingeschakeld die 
voldeden aan de vereiste standaarden van projectmanagement en benodigde competenties. 
Mensen van buiten zijn ook f lexibeler in te zetten, en de projectorganisatie heeft op hen 

Het uitdragen van de eigen identiteit, gecombineerd 

met de duidelijke ambitie, bleek een vruchtbare 

voedingsbodem voor teamleden om zich gemakkelijk te 

identificeren met het project en hierdoor te binden.
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meer grip dan op mensen van binnen. vanuit de grotere, complexere projecten worden de 
werkwijzen van de moederorganisatie doorgaans als stroperig en weinig motiverend ervaren 
en mensen van binnen nemen deze cultuur doorgaans mee. ook wisselen internen nogal eens 
van positie binnen de organisatie, hetgeen bij externen minder het geval is.

door de nadruk op best for project en de keuze voor een groot aantal externen, heeft de provincie 
echter weinig van de enorme rijkdom aan lessen van het project direct meegekregen. voor de 
provincie is deze ervaring om tweeërlei redenen wel degelijk zeer interessant. ten eerste omdat 
zij ook andere complexe opgaven heeft en zal krijgen, zoals weg-, gebieds-, en waterprojecten. 
juist door in een organisatie te acteren en hierop gedurende de werkzaamheden te ref lecteren 
– reflection in action – leert men het beste, en kan men dit meenemen naar volgende opgaven. 
ten tweede omdat de provincie zo een spiegel krijgt voorgehouden voor de eigen cultuur 
en het spelregelkader met ingesleten, voor grote projecten vrij ambtelijke werkpatronen. 
ligt hier geen huiswerk voor de provincie zelf? In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de 
kenniscomponent.

BV-structuur als stimulans andere projecten
de Bv-structuur heeft een aantal kenmerken die het voor andere projecten interessant maken 
om voor deze organisatievorm te kiezen. de structuur zelf is zeker het overwegen waard, waarbij 
voornamelijk wordt gedacht aan complexe projecten die vrij uniek zijn in een provinciale en 
gemeentelijke omgeving, die technologisch complex kunnen zijn en  politiek niet te gevoelig. 

de volgende kenmerken die met de Bv-structuur behaald konden worden, zijn essentieel 
gebleken voor projectsucces bij de Sluiskiltunnel en zijn een inspiratiebron voor andere 
projecten, ook met andere gekozen organisatievormen:

 ▬ het met de klant zoeken naar “organisatie op maat” om effectief te kunnen zijn – 
zelfstandig opdrachtgeverschap – met voldoende waarborgen voor de klant;

 ▬ duidelijke afspraken maken (in dit geval het hoe en het wat);

 ▬ snel kunnen handelen en korte lijnen;

 ▬ deskundige opdrachtgever op proces én op inhoud;

 ▬ het inzetten op deskundig personeel en als het moet hier iets meer voor betalen;

 ▬ het creëren van een eigen identiteit en binding.

aandachtspunten zijn dat de staande organisatie(s) de openheid moet hebben om de gewenste 
balans tussen projectorganisatie en staande organisatie te vinden, de hierbij vereiste kwaliteit 
te kunnen leveren en ook daadwerkelijke te leren van het project. op afstand en toch dichtbij.









middel mensen inrichting 

samenwerking opdrachtgever 

belangen opdrachtnemer 

project gezamenlijk doel 

opvattingen vertrouwen 

benadering control allianties 

opgaven verantwoordelijkheden 

geïntegreerd werken rust 

juridisch teams ervaringen 

overeenstemming gedrag 

begeleiding verbinden
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SaMEnWERkEn: tuSSEn vERtRouWEn 
En ContRol

Door prof. dr. Ard-Pieter de Man

Een belangrijke grondslag voor het succes van de Sluiskiltunnel is de goed verlopende 

samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enerzijds en binnen het 

consortium anderzijds. Het woord “samenwerking” heeft een magische klank. Niemand is 

ertegen, maar hoe de magie werkt, is vaak moeilijk te duiden. Uiteraard is samenwerking 

geen doel op zichzelf, maar een middel. Er wordt voor samenwerking gekozen om een 

bepaald doel te bereiken. Sommige opgaven lenen zich beter voor een traditionele 

benadering. Wanneer wel de keuze voor samenwerking wordt gemaakt, is aandacht voor 

de inrichting van de samenwerking van groot belang. In dit hoofdstuk worden de factoren 

geanalyseerd die de samenwerking bij het project Sluiskiltunnel succesvol maakten. 

Daarbij geldt dat gestructureerde aandacht voor de relationele kant van samenwerking één 

van de belangrijkste succesfactoren was.

Bij samenwerking hebben opdrachtgever en opdrachtnemer meestal andere en soms zelfs 
tegengestelde belangen. de opdrachtnemer wil een winstgevend project realiseren; de 
opdrachtgever is op zoek naar een goede prijs-kwaliteitverhouding. de kunst is om de 
samenwerking zo in te richten, dat ondanks de verschillende belangen een gezamenlijk doel 
kan worden bereikt. In het denken over samenwerking zijn er twee scholen te onderscheiden 
met opvattingen over de wijze waarop dit het beste kan worden gerealiseerd.

de eerste school is de controlschool. deze school vraagt zich met name af hoe opportunistisch 
gedrag van partners in een samenwerking kan worden tegengegaan. hoe zorg ik ervoor dat een 
partner zich niet ten koste van mij verrijkt? de oplossing ligt daarbij vooral in de harde kant van 
de samenwerking. aanhangers van deze school benadrukken bijvoorbeeld het belang van de 
juiste incentives en boetes, een goede besturingsstructuur, en heldere en complete contracten.

de tweede school is de vertrouwensschool. deze school verklaart het succes van samenwerking 
vooral uit de opbouw van goede relaties tussen partijen. Zij benadrukken met name het belang 
van het hebben van een gezamenlijke visie op de samenwerking, goede communicatie tussen 
partners en de intrinsieke motivatie van partijen om gezamenlijk iets moois te bereiken. 
Wanneer partners elkaar vertrouwen en in openheid over hun samenwerking kunnen spreken, 
is volgens deze school de basis gelegd voor een stabiele samenwerking.

In werkelijkheid is het onderscheid tussen deze scholen natuurlijk niet absoluut. In de praktijk 
komen vaak mengvormen voor. historisch gezien is in de bouwsector altijd meer de control-
school op de voorgrond getreden dan de vertrouwensschool. Wanneer de controlkant op orde 
is, wil dat nog niet zeggen dat de samenwerking goed zal verlopen. ‘Controlmechanismen blijven 
nodig’, aldus Christiaan Caan, alliantiemanager van de alliantie amstelspoor. ‘het is niet realis-
tisch om uit te gaan van alleen maar vertrouwen en geen control. dat is de kat op het spek binden. 
Er is simpelweg nog te veel oud gedrag, soms dicht onder het oppervlak, maar soms ook gewoon 
aan het oppervlak. Ik ben dus sterk voorstander van vertrouwen, maar wel met een gezonde 
basis van control.’ ‘het is en/en, niet of/of’ zegt Peter Dijk, directeur van de noord/Zuidlijn in 

Hoofdstuk 3
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amsterdam. Bij de Sluiskiltunnel bleek het mogelijk te zijn om voor een belangrijk deel op ver-
trouwen te varen. uiteraard zijn er de nodige harde, controlelementen in de relatie aan te wijzen 
en die worden hieronder ook besproken. het succes van de Sluiskiltunnel was echter vooral te 
danken aan de aandacht voor de vertrouwenskant van de samenwerking. de onderstaande analyse 
behandelt eerst de controlkant van de samenwerking en gaat vervolgens in op de regels die bij de 
Sluiskiltunnel zijn gevolgd om ook de vertrouwenskant te managen.

Control: de harde kant van samenwerking
fIGuur 3.1 toont de hoofdlijnen van de juridische structuren rondom de Sluiskiltunnel. de 
bouwcombinatie BaM-tBI (CBt) bestaat uit vier partijen die alle hoofdelijk aansprakelijk zijn. 
vanuit BaM zijn dat de dochterondernemingen BaM Civiel en Wayss & freytag; vanuit tBI de 
dochterondernemingen Croon en Mobilis. Er is gekozen voor een integrale oplossing: de lusten 
en lasten worden naar rato van deelneming in het consortium verdeeld. Er is geen splitsing 
gemaakt in verschillende disciplines en werkgebieden (de zogeheten vertical split), waarbij 
elke partij een eigen gebied werd toegewezen en daar dus ook de eigen risico’s voor droeg. dit 
betekende dat partijen afhankelijk waren van elkaars prestaties. dat is niet vanzelfsprekend. het 
was nieuw om een installateur als risicodragende partij in de combinatie te hebben. Croon was 
aanvankelijk ook wat huiverig. Zij kunnen immers niet de risico’s overzien van bijvoorbeeld 
het boren. omgekeerd had Wayss & freytag, als combinant met name verantwoordelijk voor 
het boorproces, minstens evenveel reden om ongerust te zijn over het werk van Croon. In de 
tunnelbouw gaat het de laatste jaren immers meestal mis bij de vttI, het expertisegebied van 
Croon. toch werden de voordelen van geïntegreerd werken duidelijk gezien.

het grote voordeel was dat met volledig geïntegreerde teams een goede afweging te maken was 
van de belangen van alle deelnemers en het totaal. het is goed mogelijk dat extra kosten in het 
civiele deel een besparing opleverden bij de tunneltechnische installaties. door het integraal 
werken kwamen dat soort optimalisaties boven water (zie daarvoor ook hoofdstuk 4). daar 
staat tegenover dat bij problemen de partners samen de kosten dragen. toen zich problemen 
voordeden bij het boren, deelde iedereen in de extra kosten daarvan en niet alleen de partij die 
het boren uitvoerde. de ervaring was dat met name op de werkvloer positief tegen integraal 
werken werd aangekeken. daar zien de mensen echt de mogelijkheden om dingen beter te doen. 

de voordelen van integraal werken boven de vertical split worden ook gezien in projecten 
van Rijkswaterstaat en bij de alliantie amstelspoor. ‘Een integrale portemonnee maakt 
samenwerking een heel stuk makkelijker. Rijkswaterstaat is er een groot voorstander van’ zegt 
Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. Ervaringen in andere projecten 
leren wel dat opdrachtnemers eraan moeten wennen. Integraal werken vraagt ander gedrag, 
over de schuttingen heen kijken. veel projectmensen zijn daar niet mee opgevoed.

Een tweede voordeel van integraal werken is dat er binnen het consortium minder tijd wordt 
verspild aan interne discussies. In consortia waar niet integraal wordt gewerkt, ontstaat vaak een 
stammenstrijd en wordt geprobeerd om problemen naar elkaar toe te schuiven. In een integraal 
werkend consortium is daarentegen de gezamenlijke portemonnee leidend. ‘het vechtmodel 
levert minder op dan samenwerking’, stellen johan Mignon (Wayss & freytag) en Erik te duits 
(BaM Civiel). In andere projecten blijken dit soort voordelen ook wel, maar de realiteit is toch 
vaak weerbarstig. oud gedrag steekt vaak de kop op. daarnaast is het een interessante vraag 
waarom het aantal projecten waar integraal gewerkt wordt, toch nog beperkt is. als integraal 
werken inderdaad zo succesvol is, waarom wordt het dan niet vaker toegepast?

het consortium kent een raad van bestuur en een projectteam dat geleid wordt door een 
projectmanager. de projectmanager komt van BaM, de voorzitter van de raad van bestuur is 
van een andere partij (Mobilis). de projectorganisatie bestaat uit een volledig geïntegreerd team 
dat is georganiseerd langs het primaire proces: ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering, testen 
en onderhoud. naast het primaire proces zijn ook de ondersteunende processen ingericht: 
kwaliteit, systems engineering, vgM (veiligheid, gezondheid en milieu), tunnelveiligheid, 
omgevingsmanagement. voor elke stap in het primaire proces is een verantwoordelijke aangewezen 
onder wie de verschillende disciplines vallen: wegen, civiel/afbouw, vttI, boortunnel.



22

EvaluatiE  SluiSkiltunnEl

de Bv kkS is namens de provincie Zeeland opdrachtgever. Besluitvorming vindt plaats tussen 
het projectteam-opdrachtgever en het projectteam-opdrachtnemer. het voordeel van de Bv-
structuur aan de opdrachtgeverskant is dat geheel helder is wat de taken en bevoegdheden 
van de projectmanager zijn. de directeur van de Bv kan autonoom beslissen. daardoor heeft 
de opdrachtnemerskant geen last van de voor hen vaak ondoorgrondelijke besluitvorming 
binnen publieke organisaties. dit geldt alleen voor zover zich zaken voordoen die binnen het 
mandaat van de directeur van de Bv liggen. de omvang van dat mandaat is dus een belangrijke 
ontwerpvariabele in dit soort constructies. als dit mandaat beperkt is, is de kans groter dat zich 
vraagstukken voordoen waarvoor de directeur toch richting de uiteindelijke opdrachtgever 
moet. hoofdstuk 2 gaat nader in op de Bv-structuur.

de platte organisatiestructuur maakt dat er veel sneller kan worden gereageerd op problemen 
die zich voordoen. verschillende functies zijn in één persoon gecombineerd. Er is bijvoorbeeld 
geen aparte contractmanager. Meer lagen betekent meer vertraging, wat leidt tot grotere 
problemen. late escalatie is vaak een belangrijk probleem bij grote infrastructuurprojecten. 
dat wordt in deze structuur vermeden. In andere projecten bestaat de neiging lang door te 
zoeken naar oplossingen voor een probleem. als er dan wordt geëscaleerd, duurt het vaak 
lang voor er een oplossing komt, omdat dan verschillende managementlagen betrokken 
moeten worden.  

dat een project op tijd en binnen het budget wordt opgeleverd, is niet vanzelfsprekend, maar 
de Bv kkS en CBt wilden dat niet als resultaat van hun goede samenwerking laten gelden; 
het moest meer opleveren. dit resulteerde in drie targets die richting oplevering werden 
geformuleerd:

 ▬ de aannemer levert op zonder claims.

 ▬ de aannemer levert op zonder restpunten.

 ▬ Er wordt vijf tot zes weken eerder opgeleverd dan gepland.

aan het behalen van deze targets werd een bonus van 3,65 miljoen euro gekoppeld. deze 
incentiveregeling werd lopende het project ingesteld en leidde ertoe dat het een sport werd de 
targets te halen.

Vertrouwen: de zachte kant van samenwerking
de formele, controlgeoriënteerde afspraken rondom de Sluiskiltunnel zijn uiteraard relevant 
voor de manier waarop opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken. toch zijn de 
contractuele afspraken veel minder relevant voor het succes van de samenwerking dan vaak 
wordt gedacht. het relationele, menselijke aspect speelt een veel grotere rol. Spanning tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer is er altijd en is ook onvermijdelijk. de manier waarop 
daarmee wordt omgegaan bepaalt echter of die spanning productief wordt gemaakt of leidt tot 
verslechterde verhoudingen.

vaak worden dit soort relationele aspecten gereduceerd tot containerbegrippen als openheid en 
vertrouwen, waarbij de implicatie is dat dit compleet aan de mensen ligt die in de samenwerking 
actief zijn. Wat blijkt uit de casus van de Sluiskiltunnel is dat het mogelijk is om deze zaken 
expliciet te managen. op basis van de casus is een aantal richtlijnen te definiëren:

1. organiseer direct contact op alle niveaus;

2. organiseer informeel contact;

3. Bespreek samenwerking als apart issue;

4. Maak tussentijds schoon schip in de relatie;

5. Zoek iets wat het project bindt.

1. Organiseer direct contact op alle niveaus
hoewel dit voor een deel een formele zaak is, is de inrichting van een goede overlegstructuur 
ook van belang voor de opbouw van een goede relatie. daarbij moet op verschillende niveaus 
overleg worden ingericht. In veel samenwerkingsverbanden is er sprake van een zogeheten 
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spiegelstructuur waarbij overleg plaatsvindt op topniveau, middenmanagement- en operationeel 
niveau. direct contact tussen personen is een effectieve manier om tot wederzijds begrip te 
komen. ook rondom de Sluiskiltunnel was het formele overleg op deze manier georganiseerd.

2. Organiseer informeel contact
naast formele overleggen met een agenda, kan ook informeel overleg worden georganiseerd. 
heel pragmatisch kan dat worden gerealiseerd door het delen van een keet. de medewerkers 
van de Sluiskiltunnel lunchten in een gezamenlijke kantine, mensen liepen eenvoudig bij 
elkaar binnen om even wat af te stemmen. daarnaast was er één keer per twee tot drie maanden 
het “ voeten op tafel”-overleg (voto) op directieniveau. In dat laatste overleg kon iedereen 
zeggen wat hem wel en niet zinde. Er werden geen notulen gemaakt en alle informatie werd 
vertrouwelijk behandeld. niemand werd dus afgerekend op wat in het voto werd gedeeld. 
het voto was al eerder toegepast in andere projecten. niet iedereen zag hier op voorhand het 
nut van in, maar uit eerdere ervaringen bleek dat achteraf niemand het níet had willen doen. 
het schept de mogelijkheid om in openheid met elkaar van gedachten te wisselen. 

Christiaan Caan van alliantie amstelspoor vult aan: ‘voor een goed voto zijn mijns inziens 
twee dingen essentieel. als eerste openheid en het durven bespreken wat je bezighoudt. 
Minstens zo belangrijk is echter het tweede punt: het onbevangen aanhoren, luisteren, 
proberen te begrijpen en niet te snel oordelen. Misschien is dat nog wel belangrijker dan de 
eigen openheid van de aanbrenger. veel dingen die worden aangebracht, worden vaak door 
iemand als een aanval gezien. dat is nu juist niet de bedoeling.’

Informeel overleg betekent ook gewoon de telefoon pakken, zelfs als er niet een heel concrete 
aanleiding is om dat te doen. al het overleg is wel tijdrovend. de combinatie van formeel en 
informeel overleg leidt al snel tot een behoorlijke urenbesteding. ‘Ik heb nog nooit zo veel 
koffie gedronken’, zei een van de betrokkenen.

3. Bespreek samenwerking als apart issue
Samenwerking kan onderwerp van gesprek worden gemaakt. tijdens de Project Start Up (pSu) 
van de Sluiskiltunnel is een samenwerkingsprotocol opgesteld waarin de uitgangspunten van 
de samenwerking zijn opgenomen. dit waren twee a4’tjes. de hoofdlijnen zijn voldoende. 
uiteindelijk blijft het wel mensenwerk. de houding van opdrachtgever en opdrachtnemer 
is leidend. het helpt echter wel wanneer de verschillende partijen de gewenste houding en 
het gewenste gedrag hebben besproken. daar kan dan ook op worden teruggevallen wanneer 
iemand niet de gewenste houding en gedrag vertoont. Erik vreeburg, manager bedrijfsbureau 
bij CBt: ‘Met een houding om samen te willen werken maak je dingen bespreekbaar en los je 
dingen op. als het contract op tafel moet komen, ben je eigenlijk al te ver. Er zijn ook aannemers 
die standaard vanaf het begin met een jurist bij de bouwvergadering komen, dat komt hier niet 
eens in ons hoofd op.’ 

Een pSu is er dus niet primair om operationele zaken te regelen, maar ook om bovenliggende 
doelen en de mores te bespreken die in een project moeten heersen. Christiaan Caan benadrukt 
ook het belang van het herhalen van een pSu. Samenwerkingsverbanden ontwikkelen zich in de 
tijd. nieuwe mensen komen erbij, sommige gaan weg. het project zelf doorloopt verschillende 
fasen. nieuwe eisen komen op. om dan door middel van een herhaalde pSu de horloges weer 
gelijk te zetten is erg nuttig, maar gebeurt veel te weinig. Een pSu kan daarmee een onderdeel zijn 
van investering in de relatie. ‘projectmanagement is een continue reorganisatie’, aldus Peter Dijk. 

Informeel overleg betekent ook gewoon de 

telefoon pakken, zelfs als er niet een heel 

concrete aanleiding is om dat te doen.
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de samenwerking moet meeveranderen met de veranderende context. Bij de noord/Zuidlijn 
veranderde de stad, veranderde het college en kwamen er nieuwe inzichten tijdens het traject. 
Dan moeten de partners flexibel zijn om de samenwerking daarop aan te passen.’

In de Project Follow Up (pfu) van de Sluiskiltunnel komen een paar keer per jaar zo’n vijftien 
mensen van de opdrachtgever en vijftien van de opdrachtnemer samen. onder begeleiding van 
een externe mentor wordt de samenwerking op verschillende organisatieniveaus besproken. 
ook op de werkvloer peilen thermometerteams hoe de samenwerking ervoor staat. duo’s 
gaan de burelen langs en vragen hoe de samenwerking verloopt, waar problemen liggen en hoe 
ze kunnen worden opgelost. ton vrijdag (general manager Bv kkS): ‘Er zijn mensen die niet 
zo samenwerkingsgericht zijn, die gewoon niet willen. dan moet je ingrijpen.’ dat geldt ook 
voor de integrale teams van het consortium. niet iedereen is deze manier van werken gewend. 
Begeleiding en de vinger aan de pols houden, zijn daarom nodig.

4. Maak tussentijds schoon schip in de relatie
‘ tijdens de aanbesteding en de uitwerking van het ontwerp kwamen allerlei zaken naar 
boven; pijnpunten,’ vertelt ton vrijdag. ‘We besloten om schoon schip te maken, om alle 
geschilpunten op tafel te leggen en uit te onderhandelen. daar zijn we op een goede manier 
uitgekomen.’ Bij de afsluiting van elke fase werd schoon schip gemaakt. Risico’s die niet 
direct aan opdrachtgever of opdrachtnemer konden worden toebedeeld, werden onderling 
verdeeld. de aannemer heeft na die fase dan niets meer te vorderen. dit voorkomt dat 
problemen lang op de agenda blijven staan en op de relatie blijven drukken. het verleden 
belast de toekomst niet meer.

Erik vreeburg ziet de voordelen van deze aanpak. ‘als zich wijzigingen of problemen voordoen, 
is het niet altijd duidelijk wie voor de kosten moet opdraaien. daarover moet je overeenstemming 
zien te bereiken. hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het wordt. Zaken stapelen zich 
dan op en je gaat dingen met elkaar verbinden die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. 
als je de zaken meteen aanpakt, ken je de details nog, weet je wat iets echt heeft gekost. je haalt 
de onzekerheid eruit en de sfeer blijft beter. op 1 november 2012 tekenden we een package 
deal. daarmee waren alle zaken van de zogeheten conditioneringsfase afgedaan en kwam er 
rust en vertrouwen.’ ton vrijdag: ‘de aannemer ervoer dat de opdrachtgever echt meedacht en 
acteerde waar nodig. uiteindelijk heeft deze aanpak geleid tot meerwerk met een waarde van 
slechts twee procent van de aanneemsom. dat is gering. overigens vind ik een discussie over 
meer- en minderwerk niet de juiste. je moet met elkaar spreken over kwaliteit en veiligheid, 
dat zijn de zaken waar het om gaat.’ Erik vreeburg: ‘als aannemers zijn we ook niet bewust op 
zoek naar gaten in het contract om meer- of minderwerk te scoren. je moet gewoon presteren, 
daar verdien je uiteindelijk je geld mee. daarbij geldt natuurlijk wel dat daadwerkelijke extra 
inspanningen vergoed horen te worden.’

5. Zoek iets wat het project bindt
Mensen werken niet alleen voor bonussen of om straffen te vermijden. Zij verbinden zich 
ook graag aan een spannender doel. de nadruk op veiligheid is hiervan een voorbeeld bij de 
Sluiskiltunnel. de doelstelling op veiligheidsgebied was stevig. het oppakken van veiligheid 
op een andere manier dan gebruikelijk was, werkte als een bindmiddel in het project. ook de 
doelstelling om eerder klaar te zijn, werkte heel motiverend. In de alliantie amstelspoor is 
ook ingezet op veiligheid. de ervaring daar is dat die inzet niet alleen leidde tot een verbeterde 
prestatie op dat gebied, maar ook tot meer efficiëntie en hogere kwaliteit.

Overigens vind ik een discussie over meer- en minderwerk 

niet de juiste. Je moet met elkaar spreken over kwaliteit en 

veiligheid, dat zijn de zaken waar het om gaat.
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De control-vertrouwenbalans
In het geval van de Sluiskiltunnel is veel aandacht besteed aan de vertrouwenskant van de 
samenwerking. hoewel er ook controlelementen van succesvolle samenwerking zijn aan te 
wijzen, zijn het de relationele aspecten die de basis vormden voor de goede samenwerking. het 
is ook mogelijk hier bewust op te sturen, zoals blijkt uit de verschillende manieren waarop de 
relatieopbouw is georganiseerd. hoewel uiteindelijk de mensen het verschil maken, is het dus 
niet zo dat alleen de juiste mensen op de juiste plek bepalen of samenwerking daadwerkelijk 
van de grond komt. daar kan en moet bewust aan worden gewerkt.

de vraag is in hoeverre de lessen van de Sluiskiltunnel op het gebied van samenwerking 
kunnen worden toegepast in andere samenwerkingsverbanden. de Sluiskiltunnel heeft een 
aantal bijzondere kenmerken, zoals het feit dat veel van de spelers elkaar al kenden vanuit 
een eerder project. ook het type tunnel en de locatie maken veel uit voor de manier waarop 
een samenwerking kan worden ingericht. desalniettemin blijkt ook uit onderzoek in andere 
sectoren dat veel geleerde lessen, soms met enige aanpassing, in vrij veel omstandigheden 
toepasbaar zijn.







verkeers- en tunneltechnische 

installaties vroegtijdig communicatie 

maatregelen techniek opleidingstraject 

onderaannemers aanbesteding 

medeverantwoordelijk 

documentatie aandacht raakvlakken 

afweging projectbelang bonus 

uniformering ICt integraliteit 

civiel partijen proces analyse 

gezamenlijke taal disciplines 

voorspelbaarheid hulpverlening



29

hoofdStuk 4   k WalItEIt En IntEgRalE aanpak vttI

k WalItEIt En IntEgRalE aanpak vttI

Door ir. Roel Scholten

Veel grote projecten worden later opgeleverd dan gepland, en begrotingen worden 

meer dan eens fors overschreden. Het management van de BV Kanaalkruising Sluiskil 

(BV KKS) wilde laten zien dat het wel degelijk anders kan. De sleutel lag volgens de 

BV mede in werken aan kwaliteit: van ontwerp tot bouw en van documentatie tot 

communicatie. De slogan waarmee bouwcombinatie BAM-TBI (CBT) vervolgens aan de 

slag ging, was “Direct goed, altijd veilig”. Een slogan niet als loze belofte, maar als leidend 

kwaliteitsprincipe zorgde er mede voor dat de Sluiskiltunnel ruim vijf weken eerder dan 

gepland open kon voor het verkeer en binnen het budget werd opgeleverd. Volgens Ton 

Vrijdag, general manager BV KKS, is dat geen toeval: ‘Eerdere tunnelprojecten liepen 

vaak vertraging op doordat de verkeers- en tunneltechnische installaties (VTTI) niet op 

tijd in orde waren. De problemen deden zich met name voor in de testfase, daar ging veel 

mis en er moest veel opnieuw. Dat leidde tot vertraging. Wij wilden bij de bouw van de 

Sluiskiltunnel deze problemen voorkomen.’

Gedeelde belangen, gedeelde doelen
omdat veel problemen bij andere projecten zijn ontstaan vanuit verschillende belangen van 
de diverse betrokken partijen, zijn bij de Sluiskiltunnel concrete maatregelen genomen om de 
belangen en doelstellingen van de belangrijkste betrokken partijen op één lijn te krijgen.

Structuur
Meestal worden de vttI door onderaannemers ontwikkeld en gebouwd. Zij zijn dan alleen 
verantwoordelijk voor hun eigen deel, tegelijkertijd contracteert de hoofdaannemer op die 
manier alle consequenties van optredende risico’s op dit vlak naar zijn onderaannemer.  
om ervoor te zorgen dat het projectbelang het gedeelde belang zou zijn van alle belangrijke 
aannemers (zowel civiel als vttI) is door de Bv kkS vóór de aanbesteding de eis gesteld 
dat de aannemer die verantwoordelijk zou zijn voor de vttI, als risicodragende partner in 
de aannemerscombinatie moest worden opgenomen. ton vrijdag: ‘door onze eis kregen we 
andere dan de geëigende partijen aan tafel en werden alle partijen in de aannemerscombinatie 
medeverantwoordelijk gemaakt voor het eindresultaat.’ ook vanuit CBt wordt deze aanpak 
gezien als één van de sleutels tot het succes. het zorgt voor een grotere aandacht voor de 
raakvlakken tussen de verschillende technische disciplines en een meer gebalanceerde afweging 
bij ontwerpkeuzes en het omgaan met wijzigingen. Erik te duits, directeur bij BaM Civiel, en jan 
Willemsen, directeur Infra bij Croon, bevestigen dit: ‘doordat we allemaal bovenin meedoen, 
staat het projectbelang voorop in plaats van het individuele belang.’

Een voorbeeld van hoe dit werkt, betreft de kabelkanalen. CBt heeft ervoor gekozen de 
ophangvoorzieningen en sparingen hiervoor al meteen in de civiele constructie mee te storten. dit 
leverde minder scope op voor de installateur, maar resulteert in een langere levensduur en minder 
lawaai bij de montage. het betekende extra complexiteit voor de civiele bouwer. uiteindelijk 
leverde het meer besparingen op dan extra kosten. Wanneer de installateur als onderaannemer 
was aangesteld, had deze trade-off op projectniveau (waarschijnlijk) niet plaatsgevonden.

Hoofdstuk 4
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Figuur 4.1 • kOsten van extra te creËren Waarde
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Bonus
na de gunning van het contract aan CBt is door de Bv kkS een kwaliteitsbonus in het leven 
geroepen van in totaal één miljoen euro. deze bonus is pas na gunning bekendgemaakt, om te 
voorkomen dat deze alvast “ingeboekt” zou worden in de aanbiedingsprijs. Zo ontstond er een 
grotere incentive op én aanvullend budget voor het bereiken van de onder de bonus vallende 
doelstellingen.

de bonus werd opgedeeld in twee delen. voor tijdig aangeleverde en na één revisieronde 
goedgekeurde documenten kon de aannemer 200.000 euro verdienen. Met elke goed verlopen 
test van de vttI kon de aannemer een bedrag verdienen dat tot 800.000 euro kon oplopen. de 
bonus dwong de juiste volgorde van ontwikkeling af: eerst denken en dan doen. 

de kwaliteitsbonus en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindresultaat hebben een 
impuls gegeven aan de kwaliteitssystemen van CBt. door de speficieke aandacht tot op het 
hoogste niveau werd in een vroegtijdig stadium gestart met de planning en ontwikkeling van de 
vttI en de bijbehorende testen. Erik vreeburg, manager bedrijfsbureau bij CBt: ‘deze aanpak 
zorgde voor de gewenste focus binnen de aannemerscombinatie. ook de raad van bestuur keek 
mee en hield de verdiensten in de gaten. dat hield de mensen op de werkvloer scherp, maar het 
gaf ook ruimte om extra capaciteit in te zetten. dat soort verzoeken werd sneller gehonoreerd, 
want men wist wat het op kon leveren.’ 

de bouwcombinatie BaM-tBI is nEn-ISo 9001 gecertificeerd. de combinanten van CBt 
waren elk al gewend om met hun eigen kwaliteitssystemen te werken. de systemen zijn 
bekeken en deels samengevoegd. hierbij werd bijvoorbeeld de inkoopprocedure gebaseerd 
op het bedrijfssysteem van de inkoper. Zo werden processen eenduidig vastgelegd en werd 
één kwaliteitssysteem samengesteld. Erik vreeburg: ‘ook zonder bonus hadden we een 
gezamenlijk kwaliteitssysteem ontwikkeld, maar een beloning is wel een stok achter de deur 
om er echt werk van te maken’.

Geïntegreerd ontwerpproces
de gedeelde belangen en doelen vinden hun weerslag in het doorlopen ontwerpproces: 
dit is integraal door de technische disciplines uitgevoerd. Bij veel projecten wordt het 
ontwerp en de uitvoering van de v ttI opgedragen aan een onderaannemer die pas later in 
het proces wordt betrokken. Bij de Sluiskiltunnel hebben de civiele mensen vanaf dag één 
met hun installatiecollega’s aan tafel gezeten. de verantwoordelijkheid hiervoor lag bij de 
ontwerpleider. deze had de rol van systeemintegrator en had de hiërarchische positie om 
de integraliteit tussen de ontwerpdisciplines af te dwingen. de ontwerpleider moest ervoor 
openstaan dat de tunnel een symbiose is tussen de installaties, de technische automatisering 
en de civiele constructies. technische installaties zijn net zo’n belangrijk onderdeel van een 
tunnel als het betonwerk. 

hans nühn is als projectmanager v ttI werkzaam bij CBt. hij heeft een lange staat van dienst 
in de elektrotechniek en ICt, met name in de industrie: ‘het uitgangspunt dat de techniek 
het belangrijkste is waar een schil van beton omheen moet, is nu nog een stap te ver, maar 
het besef groeit dat je niet zomaar met de bouw kunt beginnen en dan gaat nadenken over de 
installaties.’

Integraal ontwerp
om een integraal ontwerp en samenwerking af te dwingen, heeft de Bv kkS druk gezet op 
de start van het ontwerpproces. Met name aan het begin van het ontwerp- en realisatieproces 
kunnen tegen relatief lage kosten nog grote verbeteringen en waardecreatie plaatsvinden, 
zie fIGuur 4.1. paul van laviere, assistentmanager techniek bij de Bv kkS en daarvóór 
omgevingsmanager en projectleider vttI bij de bouw van hubertustunnel in den haag: ‘als 
opdrachtgever vonden we het belangrijk dat er een integraal ontwerp kwam. daarom eisten 
we binnen zes maanden na gunning zo’n ontwerp. Zoiets kan alleen worden gerealiseerd als 
daadwerkelijk wordt samengewerkt.’ 



32

EvaluatiE  SluiSkiltunnEl

de doelstelling achter deze eis van de Bv kkS kan alleen worden gerealiseerd als er – naast een 
goede samenwerking en de juiste interactie – een weloverwogen keuze wordt gemaakt over de 
diepgang in het ontwerp in die fase. In een dergelijk vroeg stadium is bijvoorbeeld niet bekend 
wat voor soort leidingen aangelegd moeten worden, maar wel waar leidingen moeten komen 
en hoeveel en wat voor ruimte nodig is voor de installaties. deze zaken dienen dan als eisen of 
randvoorwaarden te worden meegenomen in het civiele ontwerp. voor de Sluiskiltunnel heeft 
dit erin geresulteerd dat er tijdens de installatie van de vttI geen (extra) sparingen gemaakt 
hoefden te worden en er slechts minimale aanpassingen aan het civiele werk nodig waren. dit 
voorkwam faalkosten, zowel in de vorm van tijd als geld. 

In plaats van CBt in het contractuele jasje te dwingen, heeft de Bv kkS CBt het vertrouwen 
gegeven om het ontwerp te maken zoals ze gewend zijn; een basisontwerp met daarbinnen drie 
baselines: 

 ▬ Baseline 1 (vergelijkbaar met System Requirement Analysis): eisenanalyse, 
raakvlakanalyse, vastleggen faaldefinities, risicoanalyse, vastleggen systeemprincipes.

 ▬ Baseline 2 (vergelijkbaar met voorontwerp): eisenuitwerking, trade-offs, uitwerken 
raakvlakken, opstellen principeschema’s, systeemkeuzes.

 ▬ Baseline 3 (vergelijkbaar met definitief ontwerp): beschrijving systemen, 
onderhoudsaspecten, testactiviteiten, uitwerking principeschema’s.

CBt heeft één jaar na gunning een integraal ontwerp opgeleverd waarbinnen de raakvlakken 
tussen de disciplines waren afgestemd. dit was mogelijk doordat CBt al in de aanbestedingsfase 
op eigen initiatief een meer gedetailleerde ontwerpdiepgang had gerealiseerd dan gevraagd, 
maar met name ook omdat meteen begonnen is met het vttI-ontwerp. hans nühn: ‘In veel 
projecten wordt pas gestart met het vttI-ontwerp als het civiele ontwerp een eind op gang is. 
hier zijn we meteen gestart.’ de gok die CBt hiermee genomen heeft (ondanks de toch al hoge 
transactie- en tenderkosten in tunnelprojecten alvast extra inhoudelijk werk verzetten) heeft 
goed uitgepakt.

Eigen taal en proven technology
ontwerpers van civiele constructies gebruiken verschillende termen, andere woorden en 
doorlopen een ander proces dan hun collega-ontwerpers voor de technische installaties of voor 
de software. het is de ontwerpers binnen CBt gelukt om een gezamenlijke taal te ontwikkelen. 
dit was belangrijk, omdat door de van nature verschillende trajecten met een eigen dynamiek, 
in veel projecten het civiele werk niet op de eisen voor de vttI aansluit en vice versa. door die 
verschillen gaat daar dan veel mis, wat kan leiden tot vertraging en hogere kosten. gevraagd 
naar zaken die hans nühn in een volgend project anders zou doen, is zijn eerste reactie hiermee 
in lijn: ‘alle partijen nóg eerder bij elkaar zetten. En met een kleiner team eerst het integraal 
ontwerp maken’.

CBt heeft bij het ontwerp van de installaties een bewuste keuze gemaakt voor “proven 
technology”. uitgangspunt was dat alleen installaties gebruikt zouden worden die zich reeds 
in andere projecten hadden bewezen.  dit levert voorspelbaarheid op in kwaliteit en snelheid 
in ontwerp, en er wordt zekerheid verkregen rondom een voldoende kwaliteitsniveau. 
keerzijde van deze strategie is dat de kans bestaat dat nieuwe ontwikkelingen niet in het project 
opgenomen worden. hans nühn: ‘terugkijkend zou ik nu mogelijk wel voor ledverlichting 
kiezen. toen wij in 2010 voor de keuze voor de tunnelverlichting stonden, was dat nog geen 
proven technology en kozen we voor Son-t hogedruk natriumlampen.’

Stakeholdermanagement: werkgroep Tunnelveiligheid
vttI spelen een grote rol bij de operationele veiligheid van tunnels. Ze ondersteunen de 
zelfredzaamheid van de weggebruiker, ze helpen om uitbreiding van incidenten te voorkomen 
en ze ondersteunen de hulpdiensten bij het uitvoeren van hun taak. hierbij worden de vttI 
centraal bediend door operators. de opdrachtgever van het project, de Bv kkS, is dus niet degene 
die de installaties uiteindelijk gaat gebruiken. voor een goede validatie van de ontwerpen en de 
gebouwde installaties is het belangrijk om genoemde eindgebruikers te betrekken. hiertoe is 
voor de Sluiskiltunnel de werkgroep tunnelveiligheid opgericht.
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Soms leidden wensen tot wijzigingen in het ontwerp. 

Al die wijzigingen werden vastgelegd en geaccordeerd. 

Daar kon dan niemand meer op terugkomen.

Samenstelling en frequentie
In de werkgroep tunnelveiligheid namen, naast de Bv kkS en CBt, de hulpdiensten en de nv 
Westerscheldetunnel als toekomstig beheerder zitting. omdat de uiteindelijke beoordeling 
van de werking van de vttI een verantwoordelijkheid is van het bevoegd gezag (gemeente 
terneuzen), en de veiligheidsbeambte hierover diende te adviseren, namen ook zij zitting in 
de werkgroep. de werkgroep is bij start van het project ingericht (dus al voor de aanbesteding) 
en bleef eens in de vier weken bijeenkomen tot de oplevering van het project in mei 2015. 
de agenda werd bepaald aan de hand van de fase waarin het project zich bevond. In het eerste 
jaar stond het Bouwplan tunnel centraal, daarna – tijdens de ontwerpfase – werd de aandacht 
verlegd naar de gebruikswensen en de uitvoering van de installaties. 

Met name in de ontwerpfase werd regelmatig een beroep gedaan op ervaringen van de 
hulpdiensten en de toekomstig tunnelbeheerder. Een voorbeeld hiervan is het ophangen van 
lichtkranten in de dwarsverbindingen. uit onderzoek blijkt dat tijdens een incident mensen 
rustiger blijven wanneer ze geïnformeerd worden over wat er gebeurt en wat ze moeten doen.  
daarnaast zijn heel praktische zaken afgestemd in de werkgroep, zoals de vraag naar welke kant 
de vluchtdeuren moeten opschuiven. 

vanuit de werkgroep is de wens geuit om de installaties in de Sluiskiltunnel zo veel mogelijk 
op die in de Westerscheldetunnel te laten lijken, omdat de operationele organisatie en 
hulpverleningsdiensten dezelfde zijn voor beide tunnels. Indien de installaties niet veel 
verschillen, is de kans op fouten bij incidenten kleiner. daarnaast hoeft er geen apart 
opleidingstraject te worden doorlopen. Een hulppostkast in de ene tunnel, ziet er nu net zo 
uit als een hulppostkast in de andere. ook de bediening en besturing zijn wat betreft look 
and feel gelijk gemaakt aan die van de Westerscheldetunnel. hans nühn: ‘Inclusief specifieke 
symbolen. die zijn niet vervangen door modernere, want die kennen de operators niet.’ In 
feite is met deze strategie – zij het op kleinere schaal – eenzelfde proces van uniformering 
en standaardisering van processen en techniek ingezet als Rijkswaterstaat nastreeft met de 
ontwikkeling en toepassing van de landelijke tunnelstandaard.

Partijen meenemen en valideren van ontwerpkeuzes
hoewel CBt uiteindelijk verantwoordelijk was voor het ontwerp, zijn bij de ontwikkeling van de 
systemen alle stakeholders betrokken: allereerst de opdrachtgever (Bv kkS) die ontwerpkeuzes 
moest afnemen en daarnaast de hulpdiensten en de operators van de Westerscheldetunnel die 
de systemen moeten gebruiken. om dit proces te beheersen zijn goede afspraken nodig. Erik 
vreeburg: ‘uit de gesprekken kwamen wensen naar voren die na een gedegen afweging soms 
leidden tot wijzigingen in het ontwerp. al die wijzigingen werden vastgelegd en geaccordeerd 
(incl. tijd- en geldconsequenties [red.]). daar kon dan niemand meer op terugkomen.’ 

het uiteindelijke doel van de werkgroep was het tijdig en zonder problemen verkrijgen van een 
openstellingsvergunning. hiertoe moest aan het einde van het proces aangetoond worden dat 
aan alle contractuele eisen werd voldaan en dat de tunnel veilig in gebruik kon worden genomen 
(geborgd in de tunnelveiligheidswetgeving en de door de werkgroep geuite gebruikseisen). 
om dat te kunnen doen, moesten alle eisen aan het begin van het ontwerpproces helder zijn 
en moest er bij alle partijen een eenduidig beeld bestaan van de interpretatie van de eisen. 
de werkgroep speelde met name bij het laatste een belangrijke rol. Michel langhout, de 
projectmanager van CBt, onderschrijft dit: ‘Eisen aantonen (verificatie) is maar de helft van het 
proces om aan te tonen dat je een veilige tunnel hebt gebouwd. uitleggen wat je hebt gedaan 
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en aan het doen bent, is minimaal net zo belangrijk. daar moet je vroeg mee beginnen. Wij 
hebben hierbij dankbaar gebruikgemaakt van ons 3d-model. dit stelde ons in staat om grafisch 
te laten zien hoe de tunnel en de daarin aanwezige vttI eruit zouden komen te zien. We zijn 
blij dat we aan de voorkant wat extra tijd hebben genomen hiervoor; dat heeft ons daarna veel 
tijdwinst opgeleverd.’

paul van laviere ziet naar aanleiding van het valideren van ontwerpkeuzes nog wel een 
verbeterpunt: ‘Bij volgende projecten zou ik in het contract daar waar ik al weet wat voor 
technische oplossing ik wil hebben, dit nog beter opschrijven. dus een rode hulppostkast eisen, 
in plaats van de meer functionele beschrijving “goed zichtbaar”, of een afsluitboom vragen in 
plaats van “een afsluitbare tunnel”.’

Op weg naar de openstellingsvergunning
voor het verkrijgen van de openstellingsvergunning is het toetskader van Rijkswaterstaat 
overgenomen en aangevuld. In totaal gaat het om circa vijftienhonderd vragen die bewezen 
met “ja” moeten worden beantwoord. deze lijst is al ruim voor het einde van het project 
opgesteld. tevens is al ruim voor openstelling begonnen met de beantwoording van de 
toetsvragen, bijvoorbeeld de vragen die betrekking hebben op het ontwerp. de “afgevinkte” 
vragen zijn elke vier weken besproken in de werkgroep tunnelveiligheid. alles wat met 
betrekking tot het ontwerp aangetoond moest worden, is ook daadwerkelijk aangetoond en 
is uiteindelijk akkoord bevonden door de werkgroep. hierop kon in de spannende eindfase 
van het project niet meer teruggekomen worden. In de laatste fase (testfase) zijn aan de hand 
van de verschillende testen de overige vragen op eenzelfde manier afgehandeld. het gekozen 
proces vraagt veel inspanning gedurende het project, maar het maakt het hele proces van 
eisen aantonen voorspelbaar en transparant. 

voor een succesvolle ingebruikname volgden alle betrokkenen een opleidings-, trainings- 
en oefentraject (oto), met behulp van e-learning. vijfhonderd mannen en vrouwen die 
zich voorbereidden op een incident in de tunnel, deden dit in eerste instantie vanachter 
hun computer. Zo maakten ze virtueel kennis met alle procedures en hulpmiddelen in de 
tunnel. Een bezoek aan de tunnel, aangevuld met oefeningen en trainingen, stoomden de 
hulpdiensten klaar voor het echte werk. het oefentraject werd in april 2015 afgesloten met 
een multidisciplinaire oefening waarin alle procedures van de hulpdiensten en de operators 
werden getoetst. hiermee toonden ook de hulpdiensten en de operators aan dat ze klaar waren 
voor de opening van de tunnel, de laatste hobbel voor het invullen van de voorwaarden die 
zijn verbonden aan de openstellingsvergunning. hans nühn heeft er in de maanden voor de 
opening nooit aan getwijfeld dat die er definitief zou komen: ‘Ik wist zeker dat de tunnel op 23 
mei open zou gaan.’

Een goed testresultaat is geen toeval
de kwaliteit van de vttI wordt pas in de laatste fase van een project echt op de proef gesteld. 
dan worden de systemen geleverd, geïnstalleerd en getest. ‘We zaten in een pressure cooker’, 
aldus Erik vreeburg, ‘alles komt dan samen. In december 2014 werd de software geïnstalleerd 
en aangesloten op de hardware. Een spannend moment, software is zo ongrijpbaar. Bij de tests 
ging het goed, daarmee bereikten we een belangrijke mijlpaal, want we konden verder met de 
acceptatietesten.’ voor een goede test werd niets aan het toeval overgelaten. alles werd tot in 
detail voorbereid en voorbesproken: de specificaties en de uitgebreide testprotocollen moesten 
in het ontwerp al helder zijn, gezamenlijk zijn geaccordeerd en er werden pre-tests uitgevoerd. 
pas toen alle seinen op groen stonden, werd de finaletest met de opdrachtgever doorlopen. 

Het gekozen proces vraagt veel inspanning gedurende 

het project, maar het maakt het hele proces van eisen 

aantonen voorspelbaar en transparant.



35

hoofdStuk 4   k WalItEIt En IntEgRalE aanpak vttI

hans nühn onderschrijft het belang hiervan: ‘ondanks dat de testen goed zijn verlopen, zou 
ik in een volgend project nóg meer sturen op de test readiness van het gehele project, met 
name ook omdat de afname van een civiel werk objectgestuurd is en de afname van de vttI 
systeemgestuurd.’

Aantonen van software eisen
ondanks de positieve testresultaten kijken zowel CBt als de Bv kkS niet alleen met 
tevredenheid terug op het proces. de software werd later opgeleverd dan oorspronkelijk 
gepland. dit lag deels aan een gebrek aan inzicht in de tijdsbesteding die het proces van de 
softwarerealisatie vraagt. Erik vreeburg heeft een les getrokken voor zichzelf: ‘Bij een volgend 
project zou ik in een vroeg stadium nog meer inzicht willen hebben in dit proces en de daaraan 
verbonden planning. Ik begrijp dat het moeilijk is om die dan al in detail te maken. het is 
tenslotte een optelsom van aannames, geen absolute waarheid. Maar dan heb je wel iets bij de 
hand, zodat je kunt monitoren en kunt bijsturen.’

het testen van de software is deels op de productielocatie van Croon uitgevoerd. Eerst zijn 
documenten opgesteld waarin precies werd beschreven hoe de software moet werken voor een 
deelsysteem en in relatie tot andere systemen. vervolgens werd de software geschreven en in 
een virtuele tunnel in Roosendaal getest. daarna is alles naar de Sluiskiltunnel verplaatst en 
nogmaals getest. dit proces duurde veel langer dan verwacht. dit werd mede veroorzaakt door 
de fysieke afstand tussen de vttI-mensen en de programmeurs. Een intensiever dagelijks 
contact vanaf het begin (eventueel contractueel afgedwongen), zoals nu in de eindfase wel is 
gebeurd, had de achterstand mogelijk deels kunnen voorkomen. ook was er dan wellicht meer 
onderling begrip geweest voor wat er wel en niet mogelijk is in dit proces. jan Willemsen: ‘het 
ontwikkelproces van software is anders ingericht dan de andere processen in een tunnelproject. 
als we meteen bij elkaar op locatie hadden gezeten hadden we wekelijks resultaten kunnen 
laten zien en hadden we meer overleg kunnen hebben met Bv kkS en de hardwareontwerpers. 
dat had onderling meer vertrouwen en inzicht opgeleverd.’ ton vrijdag vult aan: ‘je zou meer 
managementvaardigheden moeten opnemen in een softwareteam. technici willen altijd iets 
beters. daar moet je soms een rem op zetten en zeggen: “goed is goed, we gaan verder met het 
volgende”. dat vereist een betrokken management dat dicht bij het ontwikkelproces zit. het 
systeem modulair opbouwen en tussentijds testen, zou het proces ook kunnen bevorderen.’

Inbreng stakeholders bij testen
ook in de laatste fase, het installeren en testen van de vttI, werden de stakeholders nauw 
betrokken. Er werd gewerkt met verschillende tests. ten eerste de Factory Acceptance Tests 
(fat’s), waarbij de systemen in de fabriek werden getest, en daarna de Site Acceptance Tests 
(Sat’s), waarmee op de bouwplaats werd getest of installaties zelfstandig werkten en doen 
wat ze moeten doen. daarop volgden de Site Integration Tests (SIt’s). daarmee werd gekeken 
of de systemen op elkaar aansluiten en met elkaar samenwerken. dat betekent bijvoorbeeld 
dat wanneer de hoogtedetectie een te hoog voertuig detecteert, de tunnel automatisch 
wordt afgesloten. de stakeholders waren bij alle tests welkom als witness: ze mochten overal 
meekijken. In de praktijk waren de stakeholders niet bij alle tests aanwezig, maar kozen zij de 
tests uit die ze belangrijk vonden. dit was vóór de testperiode in de werkgroep tunnelveiligheid 
besproken en afgesproken. als laatste testen stonden de gebruikers Integratietests (gIt’s) 
gepland, waarbij met de operators en de hulpdiensten alle procedures doorlopen werden. voor 
de openstelling hielden de hulpdiensten, zoals al eerder opgemerkt, een grote oefening.

Personen maken succes op maat
alle processen, planningen, eisentools en bonussen zijn nodig en nuttig, maar ze vormen 
geen garantie voor het proces. alle bij het project betrokken personen beamen dat het gaat om 
de individuele mensen die binnen de processen en schema’s werken. de korte lijnen tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer, en de openheid en transparantie die beide partijen naar 
elkaar bieden, zijn hierbij cruciaal. jan de jong, directeur van Mobilis, geeft een voorbeeld: ‘Wij 
zijn zeer positief over het “ voeten op tafel”-overleg. tijdens dit overleg spraken de Bv kkS en 
CBt informeel over wat goed ging en waar de zorgpunten, de buikpijn, zat. om dit zo open met 
elkaar te kunnen delen, heb je aan beide kanten goede mensen nodig.’
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de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt door zowel Bv kkS als 
CBt als positief ervaren. paul van laviere: ‘Eigenlijk is het heel simpel. de Bv kkS en CBt 
hebben voor elkaar niets te verbergen, we willen tenslotte hetzelfde: tijdig een veilige tunnel 
opleveren. Er zijn geen politieke belangen.’ de keuze om vanuit één keet te werken draagt 
hieraan bij. hierdoor wordt het makkelijk om bij elkaar binnen te lopen in plaats van een 
e-mail of brief te sturen. 

Binnen het project zijn ook andere hulpmiddelen ingezet om de samenwerking te bevorderen. 
Zo werd één of twee keer per jaar een Project Follow Up georganiseerd, waarin de samenwerking 
werd besproken; wat gaat goed, wat kan beter? ook is een aantal keer ad hoc besloten voor een 
“dagje samen spelen op het strand”, wanneer er (te) veel druk op de samenwerking stond. deze 
hulpmiddelen zijn belangrijk, maar zijn geen garantie voor een succesvolle samenwerking. 
Binnen het project was de werkrelatie tussen Bv kkS en CBt gebaseerd op geven en nemen, 
en elkaar de ruimte geven. de relatie moet hiermee open en transparant zijn, op basis van 
vertrouwen. In enkele gevallen hebben zowel Bv kkS als CBt teamleden moeten vervangen, 
omdat deze personen niet in deze werkcultuur konden meegaan.

Deskundigheid en open staan voor andere disciplines
voor een succesvol project zijn deskundige mensen nodig; in het projectteam als het 
kan, of aanvullend ingehuurd als het moet. Michel langhout: ‘deskundigheid maakt een 
gelijkwaardige relatie mogelijk tussen opdrachtgever en -nemer, ondanks de contractstructuur. 
deskundigheid zorgt er ook voor dat je niet alles tot achter de komma hoeft te weten voordat 
je een besluit kunt nemen.’ Erik te duits vult aan: ‘het gaat er niet om de scope dicht te houden 
(dat is namelijk niet altijd reëel), maar om de veranderingen die daarmee gepaard gaan goed te 
managen. daarvoor zijn deskundige mensen nodig.’

hans nühn: ‘om inzicht te krijgen in elkaars processen heb je mensen nodig die naar elkaar 
willen luisteren en meer zien dan hun eigen aandeel in het project. Ik denk wel eens dat civiele 
mensen bang zijn voor de vttI. de chemie tussen mij en Chris hakkaart (ontwerpleider [red.]). 
heeft in het hele proces wel een cruciale rol gespeeld.’

Ruimte voor oplossingen op maat
deskundige mensen kunnen op basis van kennis en ervaring oplossingen op maat 
overeenkomen, mits het project voldoende mandaat heeft om hierin zijn afwegingen te maken. 
voorafgaande aan de testperiode bestond er discussie tussen de Bv kkS en CBt over de scope 
van het testen: kon worden volstaan met het testen van een deel van de installaties? of dienden 
alle onderdelen 100% te worden getest? uiteindelijk is gekozen voor 100% testen, waarbij van 
beide kanten commitment is afgegeven op de planning. dus alles testen, maar wel met kortere 
doorloopprocedures en pragmatische oplossingen voor kleine afwijkingen. 

dit pragmatisme is ook gehanteerd bij de afname van de tunnel. hierbij was het belangrijker 
om een werkend en veilig tunnelsysteem aan te tonen, dan om enkel de eisen van het contract. 
paul van laviere: ‘het contract is bij oplevering van het project vijf tot tien jaar oud; het is niet 
gezegd dat daar dan nog in staat wat we nu willen.’ het vereist veel verstand van zaken bij 
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, om testresultaten en opleverrapporten op waarde te 
kunnen schatten.

ook inhoudelijk is vanuit deskundigheid op enkele plaatsen gekozen voor een oplossing op maat. 
dit was mede mogelijk omdat de Bv kkS niet gebonden is aan de regels van Rijkswaterstaat. 
die regels schrijven bijvoorbeeld voor dat aan het begin van de tunnel een monitor moet 
staan waarop hulpdiensten beelden van een incident kunnen bekijken. dat betekent dat een 
wagen die met loeiende sirenes komt aanrijden, moet stoppen bij de tunnelingang om de 
situatie te bekijken en dan pas naar binnen mag. Zo’n kast is bij de Westerscheldetunnel en 
de Sluiskiltunnel niet aanwezig. In plaats daarvan worden de beelden rechtstreeks naar de 
gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland gezonden. de meldkamer stuurt die beelden direct 
door naar een tabletcomputer die aanwezig is in de brandweerauto. ook op een ander punt 
wordt afgeweken van de regels van Rijkswaterstaat. die regels schrijven bijvoorbeeld voor dat 
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er honderdtwintig kuub bluswater beschikbaar moet zijn. als dat op is, zal de brandweer op 
zoek moeten naar aanvullende bronnen. daarom is besloten de muur van de waterkelder op te 
schuiven, zodat bij de tunnel tweehonderdveertig kuub bluswater beschikbaar is.

Lessen
het succes van het project lag deels in de structuur en deels in hoe de mensen binnen deze 
structuur hebben gewerkt. de Bv-structuur heeft geresulteerd in eenvoudiger governance,  
eenvoudigere en kortere processen (er bovenop zitten!) en een adequate organisatie (zie 
hoofdstuk 2 voor een nadere uiteenzetting van dit onderwerp). daarnaast is in het project zo 
veel mogelijk aan de voorkant geregeld: de vertrekpunten voor inkoop zijn goed doordacht en 
toegespitst op de aard van het project, en met een ingewerkt en ervaren projectteam zijn de 
ontwikkelde strategieën adequaat ingevuld. 

Een samenvatting van de belangrijkste lessen vanuit het Sluiskiltunnelproject op het gebied 
van de vttI en de openstelling:

 ▬ Zorg voor gedeelde belangen en doelen, door: 

•	een combinatie waarin de belangrijkste disciplines (waaronder de vttI) als 
hoofdaannemer betrokken zijn;

•	een incentive/bonus op het gewenste resultaat te zetten.

 ▬ Maak vroeg in het project een integraal ontwerp met een klein kernteam, waarbij: 

•	raakvlakken tussen de verschillende disciplines in kaart zijn gebracht;

•	en ontwerpbeslissingen op integraal (project)niveau worden gemaakt.

 ▬ dwing samenwerking tussen alle ontwerpdisciplines af: 

•	ontwikkel een projecteigen taal;

•	ontwerp alles vanuit één enkele locatie; 

•	en begin meteen met het ontwerp van alle disciplines.

 ▬ Betrek eindgebruikers en andere stakeholders vroeg in het proces en blijf dit doen 
(middels ontwerpsessies, bijwonen van testen, etc.) tot aan de openstelling.

 ▬ Zorg voor mensen met de juiste deskundigheid en openheid in het projectteam.

 ▬ Stuur strak op test readiness van het gehele project (vttI en civiele constructie samen) 
en kies vanaf het begin duidelijk voor een strategie van 100% testen.

 ▬ Schrijf in je contract op wat je wilt hebben; dus functioneel waar het kan, maar 
technisch uitgewerkt daar waar je als opdrachtgever specifieke wensen hebt.

 ▬ houd ruimte voor projectspecifieke oplossingen op maat; zowel inhoudelijk als 
aangaande het proces. dit vereist een zeker mandaat voor de projectorganisatie.







ongevallen benaderingen 

commercieel werkprocessen 

planning uitvoering beheersing 

letsel veiligheidskunde 
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Ik benader het tegenwoordig vanaf de andere kant. 

Wanneer ik het vanaf de kant van de veiligheid beredeneer, 

merk ik dat veel mensen afhaken.

Hoofdstuk 5

Door prof. dr. Hans Bakker

Ton Vrijdag is general manager bij de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS). Al bijna dertig 

jaar werkt hij voor grote projecten. Hij begon zijn werkzame leven in 1988 als chemisch 

procestechnoloog bij DSM. Ton Vrijdag: ‘DSM is zeer op veiligheid georiënteerd. Ik kwam 

daar nieuw binnen met het idee dat ik alles wel wist en werd tot mijn grote verbazing 

meteen naar een veiligheidscursus bij DuPont gestuurd.’ De cursus was een eyeopener. 

‘Daar heb ik meegekregen dat veiligheid het belangrijkste is voor de bedrijfsvoering; dan 

praat je over leven en dood. Bovendien, als je veiligheid goed beheerst, beheers je ook 

de andere aspecten zoals kwaliteit, tijd, budget, etc. Je denkt tenslotte voortdurend in 

risico’s. De maatregelen vertaal je weer naar een planning.’ De ervaringen van Ton Vrijdag 

hebben  hun uitwerking gehad op het Sluiskiltunnelproject. Dit hoofdstuk gaat in op deze 

en andere factoren die van invloed waren op de veiligheid.

ton vrijdag nam de ervaringen van dupont en dSM mee naar zijn volgende projecten. ‘Bij 
de bouw van de Westerscheldetunnel (1996-2003), was veiligheid eigenlijk geen punt van 
aandacht en waren de cijfers slecht. dat project werd afgesloten met een l tIf 1  van 29 en er was 
een dode te betreuren.’ Wrang genoeg volgen de cijfers de ijsbergtheorie waarbij drieduizend 
bijna-ongevallen leiden naar driehonderd ongevallen met letsel, die op hun beurt weer leiden 
naar dertig ernstige ongevallen en uiteindelijk één dode.  ‘Bij de bouw van de Sloecentrale 
(2007-2009), een gasgestookte centrale in de haven van vlissingen-oost, zijn we veiligheid 
gaan managen. dat had resultaat, ons veiligheidscijfer met een l tIf van 0,8 was erg goed.’

dit is een van de vele mogelijke benaderingen van het onderwerp veiligheid. Hans de Vos, safety 
advisor bij Shell global Solutions, heeft op dit vlak een duidelijk andere mening: ‘Ik benader het 
tegenwoordig vanaf de andere kant. Wanneer ik het vanaf de kant van de veiligheid beredeneer, 
merk ik dat veel mensen afhaken. aannemerij en opdrachtgevers zijn in nederland commercieel 
ingesteld; de werkprocessen moeten daarvoor effectief zijn en veiligheid moet daarin standaard 
worden meegenomen. Beter is het om uit te leggen dat als het werk gestructureerd wordt 
uitgevoerd – planning, werkvoorbereiding en uitvoering – en wanneer in al deze fasen goed 
naar de veiligheid wordt gekeken, de kwaliteit aanzienlijk omhoog gaat en daarmee de kosten 
(meerwerk etc.) drastisch naar beneden. het beste van twee werelden: commercieel (iedereen 
verdient eraan) en een betere beheersing van de veiligheid (leven en dood). kortom, met deze 
invalshoek bereik ik tegenwoordig meer.’

1 LTIF: lost time Injury frequency, het aantal ongevallen met verzuim (langer dan 24 uur) per miljoen gewerkte uren
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Figuur 5.1 • Ongevallenstatistiek gerappOrteerd in Jaarverslagen 2013

Figuur 5.2 • driehOek van heinrich
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Veiligheidstatistiek
dat de veiligheidscijfers van het project Sluiskiltunnel erg goed zijn, blijkt als we een vergelijking 
maken van de in jaarverslagen gerapporteerde cijfers voor de l tIf. fIGuur 5.1 toont een overzicht 
van de cijfers uit de jaarverslagen van 2013 zoals die op de websites van de diverse bedrijven te 
vinden zijn. uit de tabel blijkt dat de Sluiskiltunnel een bovengemiddelde positie inneemt, en 
zeer zeker bij de top behoort in de civiele sector.

Een tabel als deze is erg gevaarlijk, al zegt hij wel iets over de cultuur in de diverse industrieën. 
Zeer waarschijnlijk vergelijken we hier zeer verschillende getallen. de olie- en gasindustrie 
rapporteert de statistiek voor eigen en al het aannemerspersoneel. dat is ook het geval voor 
de Sluiskiltunnel. dat weten we zeker. veel van de grote constructiebedrijven rapporteren 
daarentegen de statistiek alleen voor hun eigen personeel. aangezien steeds meer van de 
werkzaamheden door onderaannemers of zelfs ZZp’ers worden uitgevoerd, komen dus grote 
aantallen werkers niet in de statistiek voor. De getallen zijn dan ook op zijn minst geflatteerd.

Driehoek van Heinrich
de oorspronkelijke ongevalstheorie is gepubliceerd in 1931 door heinrich in het artikel 
Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach. heinrich stelde dat aan elk ongeval met 
ernstig letsel 29 ongevallen met licht letsel voorafgaan en driehonderd ongevallen zonder letsel 
(fIGuur 5.2). In 1958 heeft lateiner de metafoor van de ijsberg ingevoerd om aan te geven dat er veel 
verborgen kosten zijn. In 1969 paste Bird de ratio aan naar 600:30:10:1 voor ongevallen zonder 
letsel, ongevallen met schade, met licht letsel en met zwaar letsel. de ratio zoals die momenteel 
binnen de procesindustrie gebruikt wordt is 3.000:300:30:1, waarbij ook de ernst is gewijzigd. 
de top van de ijsberg representeert vandaag de dag het aantal dodelijke ongevallen. 

hoewel meer dan tachtig jaar oud, wordt er nog steeds verwezen naar de ijsbergtheorie. Binnen 
de veiligheidskunde lijkt het wel bijna een wet, hoewel er ook behoorlijk wat kritiek op is. Sinds 
de theorie is gepubliceerd, is het aantal kleine ongevallen wel degelijk gedaald, maar de daling 
van de zwaardere ongevallen loopt hier niet mee in de pas. alleen voorkomen van kleinere 
ongevallen is dus geen aanpak om grotere ongevallen te voorkomen. het is eerder omgekeerd: als 
een groot ongeval heeft plaatsgevonden, dan blijken er gebeurtenissen aan vooraf te zijn gegaan 
die hetzelfde patroon hebben gevolgd, maar met minder schade als gevolg. Sommige barrières 
tussen oorzaak en effect hebben in die gevallen wel gewerkt. het heeft dus wel degelijk zin om te 
zoeken naar deze ontbrekende barrières (Swiss cheese model) en met de “benefit of hindsight” zijn 
we dan in staat om verbeteringen in het proces aan te brengen, de barrières te versterken. 

de driehoek heeft voornamelijk de aandacht gevestigd op het gedrag van mensen, zowel bij 
de organisatie van processen als het uitvoeren van werkzaamheden. aangezien er altijd fouten 
kunnen worden gemaakt, moeten de processen zo veel mogelijk “fail safe” worden ontworpen. 
alleen de aandacht richten op de arbeidsveiligheid is daarom zeker niet genoeg, maar slechts 
een eerste stap op weg naar verbetering. uiteindelijk zal de organisatie als geheel onder de loep 
moeten worden genomen om veilig – en dus ongevalsvrij – te kunnen opereren. Er zal gestuurd 
moeten worden op basis van signalen van naderend gevaar (bijna-ongevallen) en niet alleen op 
ongevallen. En dat is moeilijk, want die signalen zijn vaak zwak en moeilijk te onderscheiden.

Veiligheid: ook een medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever
Bij de start van de bouw van de Sluiskiltunnel kreeg veiligheid direct prioriteit. ton vrijdag: 
‘tot dan toe werd veiligheid gezien als de verantwoordelijkheid van de aannemer. Wij namen 
het standpunt in dat je als opdrachtgever ook verantwoordelijkheid hebt; wij kunnen tenslotte 
voorwaarden stellen aan de wijze waarop wordt gewerkt. Wij wilden de aannemer uitdagen om 
zo veilig mogelijk te werken en stelden een ambitieus doel: geen doden en een l tIf kleiner dan 5. 
dat vraagt om een basishouding waarbij je er niet vanuit gaat dat ongevallen er gewoon bij horen, 

Een tabel als deze is erg gevaarlijk, al zegt hij wel 

iets over de cultuur in de diverse industrieën.
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Figuur 5.3 • dupOnt Bradley curve

Figuur 5.4 • tien lIfe SaVIng ruleS
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a load.

I move out of the path of moving 
vehicles and equipment.

I attach my harness when I’m 
working at a height.

I only go into a trench if 
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Before entering a confined space, 
I make sure that the atmosphere 
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means of communication when 
driving.

I do not drive under the influence 
of alcohol or narcotics.

I give warning, slow down and 
check my mirrors before turning 
or backing up.
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dat je er niets aan kunt doen als er een dode valt.’ ton vrijdag verwijst daarbij naar de dupont 
Bradley Curve die het proces van veranderingen in de veiligheidsattitude en samenwerking 
weergeeft. hoe groter het besef dat veiligheid niet berust op toeval maar een bewuste keuze is en 
draait om de interactie tussen medewerkers, hoe minder ongevallen er plaatsvinden (fIGuur 5.3).

veiligheid is op een aantal niveaus te beïnvloeden:

1. ontwerp: in de ontwerpfase moet al rekening gehouden worden met veiligheid van de 
operaties en veilig werken tijdens de uitvoering

2. technisch: de materialen en gereedschappen waarmee wordt gewerkt, moeten in orde zijn

3. organisatie: procedures moeten op orde zijn en worden gevolgd

4. gedrag: medewerkers moeten veilig te werk gaan met alle hulpmiddelen die ze hebben

ton vrijdag: ‘de technische en organisatorische punten zijn relatief eenvoudig te realiseren. 
de tien life saving rules, de belangrijkste veiligheidsregels, die op verschillende plaatsen in 
onze bouwketen hangen, zijn daarvan een voorbeeld (fIGuur 5.4). We kennen hier een systeem 
van werkinstructies. die beginnen algemeen met poortinstructies en gaan door tot specifieke 
werkinstructies en risico-inventarisaties. daarnaast wordt er goed op gelet dat materialen in 
orde zijn.’ als materialen niet aan de veiligheidseisen voldoen, mogen ze niet worden gebruikt 
en moet het werk worden gestaakt tot het juiste materiaal beschikbaar is. Erik vreeburg, 
manager bedrijfsbureau bij bouwcombinatie BaM-tBI (CBt): ‘Bij dit project zijn bij de poort 
kranen tegengehouden omdat de hijsmiddelen die ze bij zich hadden niet voldeden aan onze 
veiligheidseisen. dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Bij andere projecten werd er wel op 
gelet, maar minder streng.’

de tien life saving rules zijn geboden en verboden die zijn voortgekomen uit een grondige analyse 
van de dodelijke ongevallen over de laatste tientallen jaren in de procesindustrie. de belangrijkste 
ongevalsoorzaken zijn daarbij vertaald naar een aantal (tien of twaalf) life saving rules. het 
principe kan worden nagevolgd, maar een waarschuwing is hier op zijn plaats. het overnemen 
van de regels uit de procesindustrie naar de bouwsector moet met zorg worden gedaan. In de 
bouw zijn andere hoofdoorzaken voor dodelijke ongevallen dan in de procesindustrie.

ton vrijdag: ‘het vierde punt, gedrag, is het belangrijkst. daar maak je de score mee, maar het 
is ook de factor die het moeilijkst te beïnvloeden is. ook hier is een voorbeeld van dupont 
illustratief. dit bedrijf ging van een l tIf van ruim 80 in de jaren ’20 geleidelijk naar een l tIf 
van kleiner dan 0,2 in 2000. dat cijfer heeft het bedrijf alleen kunnen bereiken door een gericht 
managementteam en door het veranderen van het gedrag van de medewerkers. Een dergelijke 
verandering duurt lang; gemiddeld moet je tien jaar uittrekken om je l tIf te halveren. die tijd 
hadden we bij dit project niet. gedragsverandering kun je versnellen door mensen te belonen of 
te straffen. Wij kozen voor de positieve benadering. hiervoor hebben we een incentiveregeling 
opgesteld. de regeling kent een aantal beloningsniveaus: de aannemerscombinatie, individuele 
werknemers/teams en het personeel in het algemeen.’

Adri Frijters, beleidsadviseur veiligheid en Bouwproces bij arbouw: ‘het is onduidelijk 
op welke wijze de opdrachtgever de interventiemogelijkheden zelf heeft ingevuld. de 
opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het ontwerpproces, ook als het een ppS-project is 
of als het ontwerp is uitbesteed aan een andere organisatie.’ verder zet frijters wat vraagtekens 
bij de manier waarop de resultaten zijn gemeten. ‘het is veel beter om de voorwaarden die de 
oorzaken zijn van ongevallen te meten en te waarderen, in plaats van de ongevallen zelf. verder 
is het van belang een uniforme en niet-manipuleerbare methode te kiezen. Een methode die 
eenduidig en visueel waarneembaar is. Bij het bepalen van het resultaat lijkt mij dat ook een 
onafhankelijk deskundige met vaste regelmaat (zoals een accountant) moet bepalen of er juist 
is gemeten en of de meting recht doet aan de feitelijke situatie. Een dergelijke meetmethode is 
de veiligheidsindex Bouw (vI) die door de bedrijfstak is ontwikkeld.’

Frank Guldenmund, onderzoeker Safety Science aan de tu delft, vult hierbij aan: ‘het is 
goed om ernaar te streven dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Maar dan ook álle neuzen. 



46

EvaluatiE  SluiSkiltunnEl

Figuur 5.5 • veiligheidsmeter van het prOJect sluiskiltunnel
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opdrachtgevers voeren vaak de druk op hun aannemers hoog op om het werk op tijd af te 
krijgen. dit gaat altijd ten koste van veiligheid als de opdrachtnemers nog erg reactief zijn (zich 
in de Bradley Curve aan de linkerkant bevinden), is mijn ervaring.’

Veiligheidsbonus voor de aannemer
de aannemerscombinatie kon elke maand een veiligheidsbonus verdienen die over de 
gehele bouwperiode kon oplopen tot een maximum van één miljoen euro. het maandelijkse 
percentage werd vastgesteld op basis van de veiligheidsplannen die bij de Bv kkS zijn 
ingediend en de inspecties op de bouwplaats. ton vrijdag: ‘die inspecties deden we samen, 
opdrachtgever en opdrachtnemer. We rapporteerden kleine en grote zaken. die kleine zaken 
zijn heel belangrijk, want – en daar komt de ijsbergtheorie weer om de hoek – als je ervoor 
zorgt dat op het laagste niveau de veiligheid op orde is, dan beheers je de hele kolom en kun 
je grotere problemen voorkomen.’ 

tijdens de inspecties werden a-, B- en C-incidenten gerapporteerd. C’s zijn kleine 
onvolkomenheden, B’s zijn onveiligheden die niet direct gevaarlijk zijn, maar wel om actie 
vragen, a’s leveren direct gevaar op. als a’s worden geconstateerd, moet het werk direct worden 
stilgelegd. op basis van deze bevindingen werd een veiligheidsscore bepaald. deze score was 
de basis voor de bonus die werd uitgekeerd. de regeling kende ook een vorm van straffen: 
een ongeval met verzuim “kostte” 50.000 euro, een dode een half miljoen. dat betekende dat 
zelfs met een dodelijk ongeval, de aannemer nog steeds een bonus had kunnen verdienen. ‘dit 
klinkt wel erg wrang’ is het commentaar van Frank Guldenmund desgevraagd. ‘op deze manier 
lijkt het net of we een waarde aan een mensenleven toekennen, dat kan niet de bedoeling zijn. 
overigens is het opmerkelijk dat we een beloning toekennen voor zaken die hoe dan ook al 
geregeld zouden moeten zijn.’ 

de veiligheidsbonus is pas na de gunning bekendgemaakt. ton vrijdag: ‘We wilden dat deze 
bonus echt ten goede zou komen aan het verbeteren van de veiligheid, want dat vraagt om 
investeringen, en niet zou worden ingezet om de aanneemsom te verlagen.’

Individuele veiligheidsbonus
de aannemer verwacht een bonus van 750.000 euro te gaan verdienen. Erik vreeburg: ‘We 
zijn daarbij afhankelijk van onze onderaannemers. die moet je ook meenemen in het hele 
proces.’ om die groep te motiveren veilig te werken, werd maandelijks een werknemer of een 
bouwteam dat zich heeft onderscheiden op het gebied van veilig werken in het zonnetje gezet. 
Zij ontvingen de “veiligheidsaward” en een geldbedrag. de veiligheidsaward werd door het 
managementteam van CBt in overleg met Bv kkS toegekend en officieel uitgereikt in het 
bijzijn van alle collega’s. Erik vreeburg: ‘het werkt, het leefde bij ons op de werkvloer, mensen 
gingen vragen waarom zij nog geen award hadden gekregen. directies van onderaannemers 
waren trots als ze een award kregen, kwamen hem zelf ophalen.’ 

Maar een veiligheidsaward alleen is niet voldoende om onderaannemers mee te krijgen in het 
veiligheidsbeleid van CBt. de hoofdaannemer heeft strikte regels opgesteld. Erik vreeburg: 
‘onderaannemers die met meer dan twintig mensen hier werkten, waren verplicht een 
veiligheidskundige te hebben. leidinggevenden die op onze bouwplaats werkten, moesten 
nederlands, Engels of duits spreken en hun mensen instructies kunnen geven in een taal die 
zij begrijpen. We hebben relatief gezien met weinig buitenlandse werknemers gewerkt. taal 
vormde daardoor niet echt een barrière, wat niet onbelangrijk is voor het succes.’

Een presentje voor iedereen
tot slot kregen alle werknemers een cadeautje als de maandelijkse veiligheidsscore boven de 
vijfenzeventig procent uitkwam. dat werd zichtbaar gemaakt met de veiligheidsmeter die in 
de kantine van de hoofdkeet hing (fIGuur 5.5).

Een score boven de vijfenzeventig procent leverde groene ballen op, een score tussen vijftig en 
vijfenzeventig procent blauwe, onder de vijftig procent kleurde de veiligheidsmeter rood. ton 
vrijdag: ‘dat presentje kon een broodje kroket zijn of een veiligheidshamer voor in de auto. het 
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Men geeft in deze gesprekken ruiterlijk toe dat het 

een goede stap was van de opdrachtgever om de 

incentivestructuur pas na de gunning te introduceren.

is een moment waarmee je weer aandacht vestigt op veiligheid, bij alle mensen, ook op kantoor. 
Wij vinden dat belangrijk, dat veiligheid bij iedereen hoog op de agenda staat.’ daarom was 
bij de Bv kkS iedereen vCa-vol-gecertificeerd, ook de receptioniste. Er werd vaak over het 
onderwerp gecommuniceerd. niet alleen via de interne middelen, zoals het personeelsblad, 
via intranet of tijdens de toolboxmeetings. ook extern werd het veiligheidsbeleid uitgedragen. 
Enerzijds om anderen te informeren over de manier waarop veiligheid bij dit project is 
aangepakt, anderzijds wordt de veiligheidsattitude intern positiever als er van buitenaf 
stimulerende reacties komen.

het afgelopen jaar zijn zowel de Bv kkS als CBt regelmatig benaderd met vragen over het 
veiligheidsbeleid. Er zijn speciale bezoeken georganiseerd op de bouwplaats om te leren van 
de ervaringen van dit project. Bij andere bedrijven en projecten zijn presentaties over het 
onderwerp gegeven.

Top-down
de ervaringen bij de bouw van de Sluiskiltunnel zijn positief. Erik vreeburg: ‘Bij de 
hubertustunnel, een vorig BaM-project, hadden we een l tIf van 15, hier komt die uit op 
3,1. We hebben dus een slag gemaakt. Bij ons is al veel aandacht voor veiligheid. Er wordt veel 
gecommuniceerd over ongevallen en het voorkomen daarvan en we hebben een jaarlijkse 
veiligheidsdag.’ hij vervolgt: ‘Wij willen de manier van werken die we hier in Sluiskil 
hebben ontwikkeld verder brengen binnen ons bedrijf. Wij willen ook zo werken als we een 
opdrachtgever treffen die er minder aandacht voor heeft dan de Bv kkS. Maar het wordt wel 
eenvoudiger als de neuzen dezelfde richting op staan.’ ton vrijdag is positief over het resultaat. 
‘onze aanpak heeft het gewenste resultaat gehad, we hebben ons doel bereikt. dat is goed, maar 
toch blijft het gevoel bestaan dat elk ongeval er een te veel is.’ Hans de Vos (Shell): ‘hieruit blijkt 
toch nog wel het reactieve gedrag. We pakken een ongeval aan om onze aanpak te verbeteren, 
dat zou nog veel proactiever moeten’.

In het project Sluiskiltunnel heeft de opdrachtgever duidelijk het initiatief genomen. het 
feit dat de opdrachtgever zo overtuigd was van een veilige aanpak, heeft heel duidelijk het 
verschil gemaakt. de opdrachtgever heeft zijn overtuiging, ambitie en gedrevenheid voor 
dit onderwerp laten zien en heeft de verschillende managementteams daarin meegenomen. 
dit blijkt ook eenduidig uit de gesprekken met het management van de partijen die samen de 
aannemerscombinatie vormden. Men geeft in deze gesprekken ruiterlijk toe dat het een goede 
stap was van de opdrachtgever om de incentivestructuur pas na de gunning te introduceren, 
want anders waren de bedragen waarschijnlijk al verwerkt in het bid. ‘Met dit project hebben 
we laten zien dat een l tIf kleiner dan 5 ook in de civiele industrie mogelijk is.’ de incentives 
zijn hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde, maar hebben het wel makkelijker gemaakt. 

het onderwerp veiligheid is voor iedereen belangrijk gemaakt, wat leidt tot een verandering 
van het normgedrag. dit hoeft niet altijd geld te kosten. het management zoekt het gesprek 
met de werknemer op om over hun taak en de veilige aanpak te praten. het management is 
daarmee zichtbaar, draagt de aandacht voor veiligheid actief uit en laat in woord en daad zien 
dat ze het onderwerp serieus neemt. 

Met een verhoogde aandacht voor de veiligheid wordt ook de hele projectuitvoering op een 
hoger plan gebracht. het is niet alleen de veiligheid die beter wordt, maar de totale aanpak 
verbetert, met zichtbare positieve resultaten. Een goede werkvoorbereiding wordt als 
voorwaarde gezien, die levert rust op de werkplek en daarmee een veiligere werkplek.
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het commentaar van Frank Guldenmund op dit punt: ‘de bouwsector is natuurlijk iets heel 
anders dan de procesindustrie; veel dynamischer en opportunistischer. door dit opportunisme 
is er natuurlijk wel ruimte voor innovatie. het is alleen jammer dat dit meestal niet op het 
gebied van veiligheid is. Maar goed. hoe leer je nu van zo’n project en hoe houd je deze kennis 
vast? dat zijn heel belangrijke vragen. als je die niet weet te beantwoorden, verschuif je nooit 
van Supervision naar Self en Team.’

Toekomst
de meeste managementteams geven aan dat ze de aanpak zeker bij volgende projecten willen 
terugzien. Echter, veel hangt volgens hen af van de opdrachtgever. de juiste mentaliteit en 
statuur moeten aanwezig zijn om de aanpak te laten slagen. Men is tot de slotsom gekomen 
dat het om een verandering van de mindset gaat. Iets dat al langer was doorgedrongen in de 
petrochemische industrie. als je de gesprekken met de managementteams afzet op de Bradley 
Curve (fIGuur 5.3) dan zitten de meesten nog in het tweede deel van de curve – Supervision –  
wetend dat ze naar het derde deel moeten – Self. het projectteam zit in een aantal aspecten 
duidelijk aan de Teams-kant.

afsluitend commentaar van Hans de Vos: ‘Zolang het in bouwend nederland nog steeds 
aanvaard wordt dat dodelijke ongelukken gebeuren, ben ik heel sceptisch over wat hier wordt 
gezegd. de aannemerij lijkt alleen geïnteresseerd in geld verdienen (winst), wat logisch is. 
opdrachtgevers sturen de aannemers niet op hun wettelijke verantwoordelijkheden om 
het werk zo te organiseren of in te richten dat het werk veilig wordt uitgevoerd. In plaats 
daarvan betaalt de opdrachtgever een bonus om veilig te werken. de wereld op zijn kop, maar 
mogelijk effectief indien de opdrachtnemer nog erg reactief is. Ik ben ervan overtuigd dat als 
de opdrachtgever meer stuurt op de wettelijke verantwoordelijkheid (lees: veiligheid), budget, 
kwaliteit, planning en werkvoorbereiding van de hoofdaannemer, het werk dan efficiënter 
wordt uitgevoerd (minder overdoen waarmee al rekening is gehouden!), en het eindresultaat 
zal zijn dat de kwaliteit van het geleverde werk beter is en ook de veiligheidsprestaties beter 
zijn. kortom, de hoofdaannemer heeft efficiënter gewerkt en heeft hierdoor geld overgehouden 
(winst).’

de hier beschreven werkwijze komt zeer goed overeen met de uitkomsten van een eerdere studie 
(Weten wat werkt, guldenmund & hale, 2011) naar de verbetering van de arbeidsveiligheid. 
In die studie zijn zeventien verbetertrajecten geëvalueerd. het belangrijkste leerpunt uit die 
studie is dat het niet alleen gaat om belonen of bestraffen, maar om het voeren van een dialoog. 
Een levendige dialoog over veiligheid tussen en binnen de lagen van een (project)organisatie. 
het uiteindelijk doel is dat er van de interventies – de dialoog – geleerd wordt. dat staat centraal. 
Een aantal tips uit deze studie komt sterk overeen met de aanpak van de Sluiskiltunnel. om er 
een paar te noemen: “Betrokkenheid van topmanagement is essentieel”, “Beloon goed gedrag”, 
“leer van elkaar” en “Maak resultaten zichtbaar”. 

Adri Frijters (arbouw) ten slotte: ‘Een aantal zaken is door het projectteam Sluiskiltunnel 
goed opgepakt en met veelbelovende resultaten afgerond. Maar er zal altijd rekening mee 
gehouden moeten worden dat ieder project zijn eigen aanpak nodig heeft. Er zal moeten 
worden gezocht naar passende situationele oplossingen en gebruik moeten worden gemaakt 
van instrumenten die voor en in de specifieke bedrijfstak ontwikkeld zijn. hierbij moeten 
we altijd blijven bedenken dat kleine bedrijven geen “kleine grote bedrijven” zijn, en kleine 
projecten weer anders zijn dan grote projecten – wegenbouw is anders dan woningbouw, en 
schilderwerk is anders dan isolatiewerk. de organisatie is anders, dus moet ook de aanpak van 
de arbeidsomstandigheden anders ingekleed worden. dit geldt zeker voor het overzetten van 
methodes en werkwijzen van de ene sector naar de ander. One size does not fit all.’
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dE kEnnISCoMponEnt: vERdaMpEn 
of vERWaaRdEn?

Door prof. dr. Ard-Pieter de Man

Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw circuleert de term “lerende organisatie”. Hoewel 

sommige organisaties bedrevener lijken in het “verwaarden” van kennis dan andere, zijn 

er maar weinig die het borgen en verwaarden van kennis echt onder de knie hebben. Veel 

kennis verdampt. Dat geldt zeker in tijdelijke organisaties. De projectorganisaties die 

bij de bouw van grote infrastructurele projecten worden samengesteld, vallen op een 

gegeven moment weer uit elkaar met het risico dat opgedane kennis en ervaring verdwijnt. 

Wanneer dan ook nog eens een deel van het personeel extern is ingehuurd, dreigen de 

partners in een samenwerkingsverband helemaal weinig te leren van individuele projecten. 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van methoden die partijen in de bouw gebruiken om 

kennismanagement vorm te geven. Daarbij wordt ingezoomd op de Sluiskiltunnel. 

Codificatie en personalisatiestrategie
dat leren van eerdere ervaringen waardevol is, blijkt ook bij de Sluiskiltunnel. Elementen als het 
“ voeten op tafel”-overleg (voto), restpunten- en claimvrij opleveren en de grote aandacht 
voor veiligheid zijn niet speciaal ontwikkeld voor dit project. Zij komen uit eerdere projecten en 
ook uit andere sectoren. Zo is de aandacht voor veiligheid te traceren naar de ervaring van ton 
vrijdag in onder meer de chemie. het voto was onder meer afkomstig vanuit ervaringen bij de 
aanleg van de hubertustunnel, waarbij een aantal spelers van de Sluiskiltunnel ook betrokken 
was. leren gebeurt dus, maar is in deze gevallen wel erg afhankelijk van personen.

Waar het gaat over kennismanagement is er vaak veel aandacht voor het expliciet maken 
en vastleggen van kennis. Dit is de codificatiestrategie van kennismanagement. Op basis 
van ervaringen worden geleerde lessen en best practices geformuleerd die vervolgens via 
presentaties, workshops, congressen en handboeken worden gedeeld met anderen. deze vorm 
van kennismanagement is van belang om niets verloren te laten gaan. het is echter slechts de 
helft van het verhaal. Minstens zo belangrijk is dat deze kennis ook wordt gebruikt. dat vraagt 
om een personalisatiestrategie: zorgen dat kennis ook tussen de oren van de mensen komt en dat 
zij zich ernaar gaan gedragen. vaak gebeurt dit door training en opleiding, maar er zijn ook andere 
manieren om dit te bereiken.

Uiteraard is de scheiding tussen de twee strategieën van codificatie en personalisatie niet 
zwart-wit. Ze beïnvloeden elkaar. Wanneer iemand gevraagd wordt zijn kennis te codificeren, 
ontwikkelt hij ook zichzelf, en wanneer iemand veel kennis tussen de oren heeft, zal hij ook beter 
in staat zijn zaken expliciet te maken. door in deze twee strategieën te denken, kan een organisatie 
wel inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten op het gebied van kennismanagement. Een 
nadruk op de personalisatiestrategie heeft het gevaar dat met het vertrek van een persoon, ook de 
kennis de deur uitloopt. Een nadruk op codificatie kan ertoe leiden dat er prachtige databases en 
handboeken worden geproduceerd, die echter door niemand worden gebruikt.

Minstens zo belangrijk is dat de kennis ook wordt gebruikt.

Hoofdstuk 6
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Figuur 6.1 • drie niveaus van kennisOverdracht
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Er zijn bij de aanleg van grote infrastructuurprojecten drie niveaus van kennisoverdracht 
waarop codificatie en personalisatie kunnen plaatsvinden (fIGuur 6.1). het eerste niveau gaat 
over het leren van de partners zelf. Borgen zij in hun eigen processen en procedures de lessen 
die zij leren in een project? het tweede niveau gaat over de vraag of zij vervolgens die lessen 
weer overdragen naar andere partners in andere samenwerkingsverbanden. ten slotte kan er 
worden gekeken naar kennisoverdracht naar de bouwsector in den brede. op elk van die drie 
niveaus kan sprake zijn van codificatie en personalisatie.

Leren binnen de partners
Bij het eerste niveau gaat het om de vraag wat individuele partners leren per project en hoe zij 
die lessen borgen in hun eigen organisatie. Bij de Sluiskiltunnel valt op dat de meeste kennis 
die is opgedaan zich persoonsgebonden verspreidt. Mensen die hebben meegewerkt aan het 
project zwermen uit naar andere projecten en nemen hun opgedane kennis en ervaring mee. 
Een voorbeeld is Croon dat nu ook een voto toepast in een project met Rijkswaterstaat. 
het initiatief is daar genomen door een van de betrokkenen bij de Sluiskiltunnel. BaM is 
bezig de manier van werken rondom veiligheid bij de Sluiskiltunnel verder te brengen in 
de eigen organisatie, omdat BaM gezien heeft wat een grote impact dit heeft gehad: bij de 
hubertustunnel, een eerder BaM-project, was de l tIf 15; bij de Sluiskiltunnel 3.

taBel 6.1 geeft een overzicht van verschillende mechanismen die kunnen helpen bij hergebruik 
van kennis binnen een organisatie: 

Startend bij codificatie is de aanwezigheid van een gericht beleid op kennisverwaarding 
een eerste stap. Bij de noord/Zuidlijn in amsterdam is bijvoorbeeld van het begin af aan de 
opdracht meegegeven ervoor te zorgen dat de kennis behouden blijft voor de stad amsterdam. 
dat heeft ertoe geleid dat meteen actie ondernomen is om de kennis te borgen. daarbij is de 
opdracht van de stad amsterdam overigens breder geïnterpreteerd: de kennis wordt nu ook 
breed in de sector gedeeld.

Een tweede mogelijkheid is om ervaring te delen over projecten heen. Bij proRail is 
de samenwerking rondom ov Saal (spoorverbinding tussen Schiphol, amsterdam, 
almere en lelystad) gesplitst in twee allianties: amsterdamse Wal tZ en amstelspoor. 
vertegenwoordigers van de twee allianties zitten regelmatig bij elkaar om van elkaar te 
leren. hierbij worden verschillende onderwerpen aangehaald, maar de manier waarop 
wordt samengewerkt, staat centraal. ook in twee gelijksoortige allianties zijn er voldoende 
verschillen in wat wordt geleerd, om daarover vruchtbaar van gedachten te wisselen.

Evaluaties van projecten vormen ook een belangrijk element in een codificatiestrategie. 
Wanneer een project gestructureerd volgens een standaardstramien wordt doorgelicht op 
allerlei elementen, kan nieuwe kennis worden verzameld en vastgelegd. projectevaluaties 
zijn in de bouw gemeengoed en vormen dus een basis hiervoor.

van de kennis die met het voorgaande wordt verkregen kan vervolgens worden bekeken of 
die moet worden vastgelegd in handboeken, procedures of processen. Zo is binnen Croon 
benoemd dat het bedrijf bij voorkeur niet meer als onderaannemer in een contract wil 

taBel 6.1 • cOdiFicatie en persOnalisatie partners intern

cOdiFicatie persOnalisatie
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zitten, maar dat het medeverantwoordelijkheid wil nemen voor het integrale project. ook 
zijn Croon en Mobilis als zusterbedrijven hun processen beter op elkaar gaan afstemmen 
op basis van de ervaringen in Sluiskil. ten slotte wordt in projecten veel eerder nagedacht 
over de technische installaties dan vroeger het geval was. door de verzamelde kennis in de 
processen in te bedden, is verzekerd dat die kennis wordt gebruikt. Een ander voorbeeld is 
het initiatief van proRail om de kennis over samenwerking te verzamelen en vast te leggen in 
een alliantiehandboek, dat ook online beschikbaar is gesteld.

Een parallelle personificatiestrategie kan het gebruik van kennis nog verder versterken. 
uiteraard nemen mensen kennis die ze hebben opgedaan mee naar andere projecten waarin 
ze gaan werken. Bij proRail wordt de alliantiemanager van alliantie amstelspoor momenteel 
ook ingezet in een nieuwe alliantie rondom onderdoorgangen. Zijn kennis, gedrag en 
ervaring worden op die manier opnieuw tot waarde gebracht. dit helpt om opgedane kennis 
te verspreiden – maar door slechts één individu in één project. vandaar dat ook andere 
manieren van kennisoverdracht worden georganiseerd. 

Zo wordt op de interne projectdagen bij Rijkswaterstaat kennis gedeeld op allerlei vlakken. 
Een belangrijk deel van de tijd wordt daar besteed aan de soft skills die nodig zijn om projecten 
tot een succes te maken. Stakeholdermanagement is een ander belangrijk thema dat daar vaak 
de revue passeert. Er is ook aandacht voor techniek, al neemt dat een kleinere plaats in. op 
andere plekken is daar immers al veel aandacht voor. Een ander fenomeen is dat rondom 
het vertrek van ervaren medewerkers zogeheten afscheidsweken worden georganiseerd. In 
die weken dragen zij zo veel mogelijk kennis over aan medior- en juniorcollega’s binnen 
Rijkswaterstaat.

andere mechanismen voor kennisoverdracht door middel van personalisatie zijn 
mentorschappen, leren on the job en opleiding. Bij mentorschappen wordt een ervaren 
medewerker aan een juniormedewerker gekoppeld. de mentor dient als vraagbaak voor 
de junior. om te voorkomen dat de mentorrelatie verwordt tot een bespreking van allerlei 
kortetermijn- en operationele problemen is er vaak geen directe hiërarchische relatie tussen 
mentor en junior. Een nadeel van deze benadering is dat kennisoverdracht minder sterk 
gebonden is aan het directe werk. leren on the job blijft één van de krachtigste mechanismen 
van kennisoverdracht. hoe dichter kennis verbonden is met de toepassing in praktijk, hoe 
effectiever de kennisoverdracht. ook dat heeft echter weer een nadeel: de kennis die wordt 
opgedaan in de praktijk is uiteindelijk vaak fragmentarisch. Een totaalplaatje ontbreekt. 
voor dat laatste zijn dan opleidingen en training weer nuttig. die kunnen helpen kennis in 
een kader te plaatsen, waardoor een medewerker zich beter bewust wordt van wat hij wel 
en niet weet, en wanneer hij welke kennis moet toepassen. training en opleiding kunnen 
zowel intern plaatsvinden (Rijkswaterstaat heeft zijn eigen Corporate Learning Centre) als 
extern. Een ander nadeel van on the job leren is dat zeker in grote projecten waar het meest 
wordt geleerd, een belangrijk deel van de mensen bestaat uit externe inhuur. de kennis die zij 
opdoen, loopt dus voor een deel de deur uit wanneer een project ten einde is.

Overdracht kennis naar andere partners
Wanneer de kennis in een organisatie is vastgelegd, wil dat niet automatisch zeggen dat deze 
ook wordt toegepast in nieuwe projecten. Bij samenwerkingsverbanden moet ook de partner 
akkoord zijn met een nieuwe werkwijze. niet elke partner zal de voordelen daarvan inzien. 
uiteraard vindt kennisoverdracht ook hier plaats doordat mensen overstappen naar andere 
projecten of samenwerkingspartners, en is er sprake van kennisuitwisseling on the job. Er is 
echter nog meer te doen om kennis met partners te delen, zie taBel 6.2.

Hoe dichter kennis verbonden is met de toepassing in 

praktijk, hoe effectiever de kennisoverdracht.
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Zo kunnen de kennisproducten die in taBel 6.1 zijn genoemd, beschikbaar worden gesteld aan 
de partner. voor veel organisaties is dat een stap te ver. dit soort kennis wordt gezien als een 
belangrijke bron van concurrentievoordeel, en de angst dat kennis weglekt naar concurrenten 
is groot. deze angst is niet onterecht, maar geldt zeker niet voor alle soorten kennis. voor 
sommige soorten kennis is het delen met de partner zelfs een belangrijke succesfactor voor 
het slagen van projecten. Wanneer bijvoorbeeld kennis over veiligheid of samenwerken wordt 
gedeeld, zal dat bijdragen aan het succes van een project. 

Een andere vorm van kennisoverdracht is het vervullen van een adviesrol bij een ander project. Zo 
zit de projectmanager van de Sluiskiltunnel in de adviesraad voor de tunnel in de Rotterdamsebaan 
in den haag. op die manier wordt ook expertise uitgewisseld tussen projecten.

Evaluatie van een samenwerkingsverband met de partners is ook een krachtige manier om 
te leren. Zo worden de twee allianties van ov Saal momenteel met elkaar vergeleken door 
neerlands diep. de doelstelling is om praktische geleerde lessen en verbetervoorstellen te 
identificeren.

aan de personalisatiekant is naast de genoemde opties ook het opleiden van de partner een 
mogelijkheid. Wanneer de ene partner een goede cursus heeft op het gebied van veiligheid en 
de ander op het gebied van duurzaamheid, waarom dan niet elkaars personeel uitgenodigen 
om die cursussen bij te wonen? Een andere manier om leren met partners te organiseren zijn 
ontmoetingsdagen. Rijkswaterstaat heeft dagen georganiseerd waarop projectmanagers van 
Rijkswaterstaat hun collega’s van marktpartijen ontmoetten om kennis uit te wisselen. Een 
recent initiatief in dezelfde trant was een bijeenkomst met ingenieursbureaus rondom vier 
projecten. per project vertelden Rijkswaterstaat en de ingenieursbureaus elk hun kant van het 
verhaal. na de twee presentaties over hetzelfde project werd een stilte in acht genomen om de 
verhalen te laten inwerken en om te voorkomen dat er meteen uit de losse pols werd gereageerd. 
vervolgens werden gezamenlijke verbeterpunten benoemd. Een behoorlijk aantal daarvan 
heeft geleid tot aanpassingen in de samenwerkingsovereenkomsten die Rijkswaterstaat met de 
ingenieursbureaus heeft.

Overdracht van kennis naar de sector
taBel 6.3 geeft de mechanismen weer waarop kennis wordt gedeeld op het niveau van de sector. Een 
bredere groep kan vaak alleen bereikt worden door meer expliciete vormen van kennisoverdracht. 
de voorliggende publicatie is daar een voorbeeld van. Bij deze publicatie zijn ook verschillende 
personen uit de sector betrokken geweest, die feedback hebben gegeven. ook dat draagt bij aan 
kennisoverdracht, evenals het symposium in juni 2015 over de geleerde lessen en opgedane 
kennis rondom het project Sluiskiltunnel.

taBel 6.2 • cOdiFicatie en persOnalisatie richting andere partners

cOdiFicatie persOnalisatie

Beschikbaar stellen expliciete kennis aan je partner opleiden van partners

Adviesrollen bij andere projecten Mensen stappen over naar andere projecten voor andere 
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deelname aan kennisnetwerken en platforms zoals neerlands diep en het Centrum 
ondergronds Bouwen is ook een manier om kennis te verkrijgen en te verspreiden. Er zijn 
meer van dit soort netwerken te vinden. Peter Dijk, projectdirecteur van de noord/Zuidlijn 
in amsterdam, constateert dat in grote projecten de leermogelijkheden in nederland 
beperkt zijn, omdat er maar één of twee tegelijk draaien. In andere landen is het aantal ook 
beperkt, maar op Europees niveau zijn er in totaal zo’n veertig grote projecten; dat opent 
veel mogelijkheden om van elkaar te leren. hij participeert daarom ook in nEtlIpSE, een 
Europees netwerk van directeuren van infrastructuurprojecten en hoogleraren. dat netwerk 
wissselt kennis uit, maar publiceert ook studies naar grote infrastructuurprojecten.

het internet speelt ook een rol in bredere verspreiding van kennis. de noord/Zuidlijn heeft 
bijvoorbeeld een speciale website: www.noordzuidlijnkennis.net . op deze manier wordt die 
kennis voor iedereen toegankelijk gemaakt.

hoewel op sectorniveau vooral codificatie een rol speelt, kan ook gekozen worden voor 
de personalisatiestrategie. Sectorbrede opleidingen liggen daarbij voor de hand. Een ander 
initiatief richt zich op gedragspsychologische interventies. Wellicht de grootste opgave van 
kennismanagement is te zorgen dat kennis ook wordt gebruikt. Marius Rietdijk, wetenschappelijk 
directeur van adRIBa, instituut voor positieve gedragsverandering aan de vrije universiteit, 
is betrokken geweest bij een sectorbreed project in de bouw om ervoor te zorgen dat kennis 
over veiligheid ook daadwerkelijk landt in gedrag. ‘Er wordt vaak strategisch nagedacht over 
veiligheid, maar de vertaling naar wat dat dan in de operatie betekent, is vaak afwezig’, stelt 
hij. het valt hem op dat met name in amerika veel bedrijven werken met gedragsanalyse 
om niet alleen het veiligheidsbesef van personeel te vergroten, maar ook het daadwerkelijke 
veiligheidsgedrag te veranderen. deze kennis brengt hij over naar nederland.

gedragsanalyse is een psychologische theorie die bestudeert hoe mensen ander gedrag kan 
worden aangeleerd. Marius Rietdijk doet dit via een stappenplan waarin eerst met een groep 
heel concreet wordt gedefinieerd wat veiligheid is. de groep wisselt onderling beelden en 
kennis daarover uit. In een voorbeeld uit de bouw bleek veilig gedrag af te lezen aan een schone 
vloer, het dragen van veiligheidskleding en het aantal meldingen van onveilige situaties. al 
deze elementen zijn zichtbaar en meetbaar. door te meten in hoeverre er nu sprake is van veilig 
gedrag, te analyseren waarom dit gedrag niet plaatsvindt, metingen te delen met de werkvloer 
en behaalde (sub)doelen te belonen, verbetert het veilige gedrag. In zijn ervaring richt de 
bouw zich vaak op verkeerde dingen. Er is veel aandacht voor acties vooraf (antecedenten), 
zoals het maken van een actieplan, maar er wordt niet nagedacht over hoe het gedrag veel 
effectiever verandert via consequenties. als dat al gebeurt, dan vindt tachtig procent van de 
beïnvloeding plaats door negatieve acties, zoals straffen of dwang. In de praktijk blijkt belonen 
echter beter te werken. Bij de Sluiskiltunnel is dit gebeurd door bonussen in te voeren voor 
vervroegde oplevering (restpunten- en claimvrij) en voor veiligheid en kwaliteit. het is echter 
niet alleen een geldelijke beloning die van belang is. ook complimenten, successen vieren en 
goede voorbeelden een podium geven, hebben een enorme impact op gedrag. om dit levend te 
houden en continu te verbeteren heeft adRIBa een partnermodel waarbij organisaties twee 
tot drie keer per jaar informatie uitwisselen en een casus online beschikbaar maken. op deze 
manier kan op sectorniveau succesvol gewerkt worden aan veilig gedrag.

Kennis in de bouw
het voorgaande overzicht van verschillende mechanismen om kennis vast te houden en 
te verwaarden, laat zien dat er veel mogelijkheden zijn om dit te doen. tegelijk blijkt dat 
de genoemde voorbeelden heel creatief zijn, maar vaak maar door één organisatie worden 
toegepast. het is gebruikelijk dat pas achteraf wordt bedacht dat het handig zou kunnen zijn om 

Op Europees niveau zijn er in totaal zo’n veertig grote 

projecten; dat opent mogelijkheden om van elkaar te leren.
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nog wat te doen met ervaringen die in een project zijn opgedaan. het is daarom aan te bevelen 
om ook per project van tevoren een kennisstrategie vast te stellen en te bedenken hoe kennis 
moet worden vastgelegd en hergebruikt, zowel intern bij de partners als in de sector. het is 
belangrijk om deze opdracht expliciet mee te geven aan de projectorganisatie. daarbij is een 
enkel mechanisme nooit genoeg om kennis vast te leggen en hergebruik ervan te verzekeren.

voor de Sluiskiltunnel geldt dat aanwijsbaar is dat op alle drie de niveaus van kennisoverdracht 
activiteiten hebben plaatsgevonden. dit is echter niet gedaan vanuit een samenhangend 
beleid, waardoor het toch toevallig blijft welke kennis wel en welke niet geborgd wordt, 
en wie met die kennis wordt bereikt. Een opdracht vanuit de provincie Zeeland om 
kennismanagement vorm te geven, zoals bij de noord/Zuidlijn is gebeurd, had kunnen 
bijdragen aan een gerichtere strategie op dit vlak en daardoor een beter behoud van kennis. 
dit is thans geen vaste praktijk in nederland, maar om het management van projecten op een 
hoger plan te brengen, is dit wel nodig.
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REflECtIE En ConCluSIES

Door prof. dr. ir. Marcel Hertogh

De voorgaande hoofdstukken geven interessante inkijkjes in het project Sluiskiltunnel, 

en leren lessen over de verschillende onderwerpen. Als we nu door de oogharen naar de 

hoofdstukken kijken en de interviews nog eens de revue laten passeren, wat valt ons dan 

op? Dat is het onderwerp van dit laatste hoofdstuk.

het springt direct in het oog dat de Sluiskiltunnel een heel eigen wijze van organiseren heeft 
gevonden. Een eigen wijze voor een specifieke context. Uit onderzoek blijkt dat het met 
passende oplossingen komen, juist voor de specifieke context, een succesfactor is bij complexe 
projecten (hertogh, Westerveld, 2010). deze context is gerelateerd aan de wijze van organiseren 
(succesfactoren) en de resultaten (succescriteria) die kunnen worden behaald, zie fIGuur 7.1. 
Succesfactoren bij de Sluiskiltunnel zijn de Bv-structuur, gekozen samenwerking en het integraal 
ontwerpen. de succescriteria bestaan uit de voor de Sluiskiltunnel geldende harde criteria 
(kosten, tijd, kwaliteit, veiligheid) en zachte criteria (tevredenheid van stakeholders).

In dit hoofdstuk wordt eerst ingezoomd op de context, daarna wordt de wijze van organiseren 
die tot de resultaten heeft geleid, behandeld.

Context Sluiskiltunnel in de ontwerp- en realisatiefase
voor de beschrijving van de context van de Sluiskiltunnel wordt het “practitioners model” voor 
complexiteit (hertogh, Westerveld, 2010) gebruikt, dat in aanvulling op het “wetenschappelijke 
model” is opgesteld vanuit de projecten zelf (fIGuur 7.2).

het model bestaat uit zes complexiteiten, die goed aangeven waar de complexiteit bij de 
Sluiskiltunnel vooral zit. uit het betreffende onderzoek blijkt dat technische complexiteit bij 
grote infrastructurele projecten met name bestaat uit:

1. onbewezen technieken; bij tunnels is dit vooral vttI.
Bij de Sluiskiltunnel hebben de Bv kanaalkruising Sluiskil (Bv kkS) en bouwcombinatie 
BaM-tBI (CBt) bewust gekozen voor het toepassen van bewezen technieken. vttI kreeg 
hierbij bijzondere aandacht om te voorkomen dat dit een hoofdpijndossier zou worden.

2. technische onzekerheden; bij tunnels vooral door onzekerheden in de ondergrond.
dit is ook waar de Sluiskiltunnel de grootste problemen mee heeft gehad: door variaties 
in de grondgesteldheid traden er vervormingen op bij het boren van de tunnel.

Sociale complexiteit betreft de omgeving van het project. Bij grote infrastructurele projecten is 
deze doorgaans de dominante van de zes, maar bij de Sluiskiltunnel is deze minder prominent. 
het project was onomstreden en had brede steun bij de bevolking en politiek. omdat de 
omgeving niet dichtbebouwd is en de Sluiskiltunnel te kenschetsen is als “puntinfrastructuur”, 
zijn er weinig buren en is er weinig directe impact op natuur en omwonenden, mede door de 
keuze voor een geboorde tunnel. deze techniek zorgde er tevens voor dat de scheepsvaart 
niet werd gehinderd. dat betekent niet dat de realisatie van het project van begin af aan een 
gelopen race was. Belangrijk was dat de Bv kkS in een vroeg stadium in overleg is gegaan met 
omwonenden en belanghebbenden en een informatiecentrum heeft ingericht. dit had vooral 
een informatief karakter; wezenlijke invloed heeft de directe omgeving niet meer gehad op het 
project. daarnaast heeft de Bv kkS in een vroeg stadium, ruim voor gunning, alle relevante 

Hoofdstuk 7
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Door te richten op de wijze van organiseren en 

samenwerken, is getracht van de Sluiskiltunnel 

een succesverhaal te maken.

stakeholders voor openstelling van de tunnel samengebracht in de werkgroep tunnelveiligheid 
en is hier frequent mee overlegd en zijn er ook tijdens het ontwerp, wensen en ervaringen van 
brandweer en toekomstige beheerder ingebracht.

de financiering van de Sluiskiltunnel was de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland. 
de Bv kkS stuurde maandelijks een factuur voor gemaakte kosten. door deze constructie is 
van financiële complexiteit bij de Sluiskiltunnel nauwelijks sprake. juridisch is het een heel 
spel om alle vergunningen in afstemming en op tijd binnen te hebben, maar dit was niet veel 
lastiger dan bij andere grote projecten. de tijdcomplexiteit is hoog bij een grote dynamiek in de 
omgeving, leidend tot onzekerheden in draagvlak, scope, budget, tijd e.d.; dit was hier niet in 
substantiële mate het geval.

Organisatorische complexiteit dominant
de crux bij de Sluiskiltunnel betreft de organisatorische complexiteit. deze complexiteit 
betreft de relaties tussen aandeelhouder (provincie Zeeland), financiers, opdrachtgever 
(Bv kkS) en opdrachtnemer (CBt) met vier moederorganisaties. gezien de ervaringen bij 
andere tunnelprojecten, werd er gevreesd voor budgetoverschrijdingen bij de opdrachtgever, 
verliezen bij de bouwcombinatie en vertragingen in openstelling. door te richten op de wijze 
van organiseren en samenwerken, is getracht van de Sluiskiltunnel een succesverhaal te maken.

Interessant is dat de aandeelhouder en de Bv kkS zelf invloed hebben gehad op deze 
complexiteit door de wijze van organiseren en ambities. via de heldere Bv-structuur is 
de politiek op afstand geplaatst, wat de weg vrijmaakte voor een projectorganisatie die 
daadkrachtig kon handelen, met korte lijnen en een grote mate van vrijheid in het contracteren 
van personeel. daarbij is evenwel ook sprake geweest van een verminderde interactie met de 
provincie, waardoor er betrekkelijk weinig kennisuitwisseling is geweest. dat verminderde 
de complexiteit voor het project, maar best for project hoeft niet altijd leidend te zijn. aan 
de andere kant heeft de Bv kkS ook de nek uitgestoken in haar ambitie om een substantieel 
hoger veiligheidsniveau na te streven, en heeft ze hiermee extra complexiteit in het project 
gehaald. Interessant in dit verband is de conclusie van hans Bakker in hoofdstuk 5: ‘Met een 
verhoogde aandacht voor de veiligheid wordt ook de hele projectuitvoering op een hoger plan 
gebracht.’ Soms moet je zaken niet te simpel aanpakken, om de beste resultaten te behalen: 
“playing with complexity”.

Belangrijk punt is dat de provincie Zeeland geen uitgebreide kaders had voor de realisatie van 
grote projecten, waar organisaties zoals proRail en Rijkswaterstaat die wel hebben. hierdoor 
miste de Bv kkS een moeder met veel kennis van zaken en protocollen. daar tegenover stond een 
grotere mate van vrijheid om context-specifiek de organisatie in te richten en om te handelen.

om toch voldoende kennis naar binnen te halen, heeft de organisatie bij de selectie van mensen 
expliciet gekeken naar hun ervaringen bij andere projecten. ook is er gebruikgemaakt van 
modellen van andere organisaties, zoals het toetskader voor openstellingsvergunning van 
Rijkswaterstaat met circa vijftienhonderd vragen. daarnaast is dankbaar gebruikgemaakt van 
de ervaringen van de Westerscheldetunnel door:

 ▬ het overnemen van de zelfstandige Bv-structuur;

 ▬ voor hulpdiensten en operators: het aansluiten bij technologie en “look and feel” van de 
Westerscheldetunnel;

 ▬ vier van de vijf leden van het managementteam van de Bv kkS hadden een verleden 
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bij de Westerscheldetunnel, evenals andere sleutelfiguren, zoals de manager van het 
boorproces van bouwcombinatie BaM-tBI. dit had tevens het voordeel dat men elkaar 
kende en op elkaar was ingespeeld;

 ▬ de vastgelegde ervaringen in de publicatie over het project Westerscheldetunnel te 
benutten.

kortom, de organisatorische complexiteit was dominant. dat maakte de weg vrij om juist hier 
het verschil te maken. Maar daarvoor was wel een gevoel van urgentie nodig!

Urgentie voor een eigen aanpak
de urgentie voor het op maat organiseren, met een scherpe visie, kwam ten eerste 
doordat grote infrastructurele projecten zich kenmerken door, zoals eerder aangegeven, 
kostenoverschrijdingen en vertragingen. voor tunnels komt hierbij dat de v ttI de laatste 
jaren een belangrijke extra risicofactor blijken te zijn. het management wilde vertraging 
als gevolg van problemen met de technische installaties koste wat kost voorkomen. voor 
projectmanagement is (nog?) geen laboratorium beschikbaar; veranderingen dienen in de 
praktijk van projecten te worden ingevoerd en dat maakt het des te spannender. Bij projecten 
is er vaak geen tweede kans.

daarnaast kwam er een veiligheidsurgentie. het veiligheidsniveau in de procesindustrie 
is vele malen hoger dan in de bouwsector. In de procesindustrie wordt meer ingezet op 
veiligheidscultuur en de regelgeving wordt er beter nageleefd, zie hoofdstuk 5. vanuit de 
directie van de Bv kkS ontstond de urgentie dat dit écht anders moest bij de Sluiskiltunnel. 
de Bv ambieerde niet alleen, maar eiste ook een substantieel hoger veiligheidsniveau voor het 
personeel op de bouwplaats.

vanuit eigen observatie zijn er verschillende senior projectmanagers die het klappen van 
de zweep kennen en hun sporen hebben verdiend, die vanuit een intrinsieke motivatie het 
management van hun projecten naar een hoger plan willen tillen. dit was hier duidelijk het 
geval vanuit de directie van de Bv kkS, waarbij veiligheid sterk in het oog springt. Interessant 
is dat nieuwe ontwikkelingen dus niet alleen vanuit jongere generaties hoeven te komen, maar 
zeker ook vanuit ervaren collega’s, die ervaring hebben in een wisselende, complexe context en 
in staat zijn tot succesvolle interventies te komen.

Initiatief vanuit opdrachtgever met visie
de opdrachtgever van de Sluiskiltunnel had een duidelijke visie én de durf om zaken op te 
pakken naar eigen inzichten. Essentieel hierbij was het zelfstandig kunnen inrichten van de 
organisatie om daadkrachtig te kunnen handelen en de vrije hand te hebben in het binden van 
professionals, het zelf hebben van voldoende inhoudelijke kennis, het gelijkrichten van de 
belangen van partijen, het stimuleren van integraal werken, het sturen via bonussen en wellicht 
de belangrijkste: het sterk inzetten op samenwerking, gestimuleerd door een eigen identiteit. 
We zullen deze punten successievelijk behandelen.

om de zelfstandigheid te verkrijgen en snel te kunnen handelen, is gekozen voor de Bv-
structuur, reeds eerder genoemd. hierbij was het essentieel dat de gedeputeerde ook ervan 
overtuigd was dat deze structuur paste bij de kenmerken van het project en dat er bij de 
beslissing geen andere sentimenten binnen de provincie domineerden, zoals graag invloed 
willlen uitoefenen. hierdoor werd een rationele keuze gemaakt, en ontstond een “dedicated” 
organisatie.

de directie van de Bv kkS, bestaande uit tin Buis en ton vrijdag, was er verder van overtuigd 
dat er alleen een succesvol project kon komen, wanneer de Bv zelf voldoende inhoudelijke 
kennis van het project en processen in huis had. dit is een andere weg dan sommige andere 
grote opdrachtgevers de laatste jaren zijn opgegaan. hierbij hoort vanuit de Bv ook het expliciet 
nadenken over welke eisen functioneel te stellen en welke technisch, als de opdrachtgever toch 
heel specifieke wensen heeft. 
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Inhoudelijke kennis was ook nodig, omdat men sturend wilde optreden richting de 
bouwcombinatie. om de belangen gelijk te richten bij de opdrachtnemer, eiste de Bv kkS 
dat de aannemer die verantwoordelijk was voor vttI, risicodragend in het consortium zou 
deelnemen. dit was best spannend voor Croon en de partners van de bouwcombinatie, maar 
heeft goed uitgepakt: het projectbelang kwam voor het individueel belang. om het integraal 
werken te stimuleren, eiste de Bv kkS dat CBt binnen zes maanden na gunning een integraal 
ontwerp moest indienen. hiermee dwong de opdrachtgever de bouwcombinatie vanaf dag 
één tot integratie van de verschillende disciplines. naast vttI waren dat: civiele bouw, het 
boren van de tunnel en de aanleg van wegen. CBt had hier overigens al extra in geïnvesteerd 
tijdens de aanbesteding en die investering betaalde zich uit, waardoor CBt ook na één jaar een 
integraal ontwerp kon opleveren. Een belangrijke sturing ging ook uit van de kwaliteitsbonus 
voor vttI. al met al leverde het integraal werken een gestroomlijnder ontwerpproces op met 
minder interne discussies, doordat er gedacht werd in projectbelang (geen stammenstrijden), 
wat leidde tot optimalisaties, zoals Roel Scholten aangeeft in hoofdstuk 4. Een andere 
belangrijke sturing ging uit van bonussen voor veilig werken, de kwaliteit van de vttI, eerdere 
oplevering van het project en een claim- en restpuntenvrije oplevering.

naast “structuurmaatregelen” zoals het opzetten van de organisatie, het afdwingen van 
integraal ontwerpen en het instellen van bonussen, waren zachte kanten van samenwerking 
belangrijk. hier is van begin af aan sterk op ingezet, zie verder onder het kopje “Control 
ondersteunt vertrouwen; vertrouwen maakt het verschil”.

Enthousiaste opdrachtnemer die ervaringen wil doorgeven
We zien duidelijk dat de Bv kkS de richting heeft bepaald voor de wijze van organiseren en 
het inzetten op een nauwe samenwerking. de Bv heeft dit op een pragmatische wijze gedaan, 
met uitdrukkelijk oog voor de belangen van de opdrachtnemer. Maar “it takes two to tango”! 
gelukkig voor de Bv, raakte ook het winnende consortium CBt – dat het overigens louter 
op prijs had laten concurreren! – snel overtuigd van de ingezette werkwijzen zoals integraal 
werken, het streven naar een hoog veiligheidsniveau en openheid richting elkaar. Wat betreft 
veiligheid hadden de partners van CBt al eigen programma’s opgestart, die door de extra 
aandacht van  de Bv kkS een vruchtbare voedingsbodem kregen tot verdere ontwikkeling. 
Er was zo sprake van wederzijdse, positieve beïnvloeding. Zo won de combinatie door een 
open houding gaandeweg het vertrouwen van de directie van de Bv, die nog met een kater zat 
vanwege rechtszaken bij de Westerscheldetunnel na oplevering.

CBt geeft aan dat het voordeel heeft gehad van deze opstelling van de Bv. de vraag is of 
CBt de resultaten ook kan behalen bij andere opdrachtgevers, die meer op afstand sturen of 
beperkende eisen opleggen. CBt geeft zelf aan dat ze de ervaringen willen toepassen bij nieuwe 
projecten en ook verder wensen te ontwikkelen. oók als er een opdrachtgever is die hiervoor 
minder aandacht heeft. het toepassen in nieuwe projecten heeft alleen kans van slagen als de 
directies van de moederorganisaties hier zelf nadrukkelijk sturend in optreden, zowel vanuit 
de werkmaatschappijen, als vanuit de directies van de consortia. Is dat niet het geval, dan is de 
kans groot dat wordt teruggevallen in oud gedrag.

CBt heeft al lessen getrokken voor volgende projecten, zoals: nog intensiever optrekken bij het 
ontwerp (waarvoor op één locatie bij elkaar zitten, helpt), het met een kleiner kernteam maken 
van het integrale ontwerp en het toepassen van meer modulaire systemen bij de vttI.

Control ondersteunt vertrouwen; vertrouwen maakt het verschil
Zoals in hoofdstuk 3 over samenwerking werd aangegeven, vereist projectsucces een balans 
tussen control en vertrouwen, vergelijkbaar met control and interaction (hertogh et al, 2008). 

Er was zo sprake van wederzijdse, 

positieve beïnvloeding.
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Beide zijn nodig. Control legt hierbij een basis waarop samenwerking kan gedijen. Control is 
te beschouwen als een hygiënefactor: als het er niet is, dan hebben we er last van, als het er wel 
is, dan vinden we doorgaans dat het bij onze professionaliteit hoort. het echte verschil wordt 
gemaakt aan de kant van vertrouwen. Control kan dit faciliteren door een passende structuur 
en spelregelkader. ard-pieter de Man schrijft hierover onder andere: ‘toch zijn de contractuele 
afspraken veel minder relevant voor het succes van de samenwerking dan vaak wordt gedacht. 
het relationele, menselijke aspect speelt een veel grotere rol.’

voordeel dat het project Sluiskiltunnel had, is dat er al een belangrijke basis lag: veel mensen 
kenden elkaar. dat maakte het makkelijker om op de “zachte kant” van de samenwerking te 
varen. vervolgens doet de organisatie dat wel heel bewust, en dat is zeker niet gebruikelijk! 
veel organisaties vinden het lastig de zachte kant handen en voeten te geven en dat is hier 
wel degelijk gelukt. ard-pieter de Man geeft in hoofdstuk 3 hiervoor vijf richtlijnen. deze 
richtlijnen zijn op maat voor de Sluiskiltunnel ingevuld, maar zijn in essentie zeker relevant 
voor andere projecten. hij geeft verder aan dat hoewel uiteindelijk de mensen het verschil 
maken, het niet zo is dat alleen de juiste mensen op de juiste plek bepalen of samenwerking 
daadwerkelijk van de grond komt. daar kan én moet bewust aan worden gewerkt! dit is in 
lijn met wat hans Bakker en jaap de kleijn concluderen in hun recente boek Management of 
Engineering Projects (2014): “people are key”, en wel door een combinatie van competenties 
van personen en wijze van samenwerking.

ook de andere hoofdstukken geven mooie inkijkjes in de manier waarop de zachte kant is 
vormgegeven. hoofdstuk 2 over de Bv-structuur gaat onder andere in op het ontwikkelen en 
uitdragen van eigen identiteit, mede gevoed door de herkenbare ambitie “direct goed, altijd 
veilig”. gecombineerd met het sterk inzetten op openheid en samen optrekken, zorgde dat 
voor teamspirit, die positief voor het project heeft uitgepakt. 

In hoofdstuk 4 over vttI gaat Roel Scholten uitgebreid in op het vroeg initiëren van de 
werkgroep tunnelveiligheid, en het samen doorlopen van het proces tot aan openstelling. 
Bijzonder is ook het ontwikkelen van een gedeelde taal bij het ontwerpproces, waarbij 
verschillende bloedgroepen zijn betrokken. treffend is het citaat van Michel langhout, 
projectmanager van CBt, waarin hij stelt dat eisen aantonen maar de helft is van het verhaal en 
dat het overleg hierover minstens zo belangrijk is.

hoofdstuk 5 over veiligheid, behandelt de vier niveaus van de dupont Bradley Curve: 
(1) ontwerp, (2) technisch, (3) organisatie en (4) gedrag. ton vrijdag, general manager 
van de Bv, geeft hier aan dat het vierde punt – gedrag – het belangrijkste is. En ook het 
moeilijkst te beïnvloeden! het project koos hierbij voor het aangaan van de dialoog met 
collega’s, in combinatie met het belonen van goed gedrag via een incentiveregeling met een 
aantal beloningsniveaus: de aannemerscombinatie, individuele werknemers/teams en het 
personeel in het algemeen. hierbij zien we een samengaan van control en vertrouwen. het 
resultaat was dat veiligheid alom zichtbaar was binnen het project, bijvoorbeeld via posters, 
de opgehangen veiligheidsmeter, toolboxmeetings, voorbeeldgedrag van het management, 
het sturen op leren van elkaar en, als er dan resultaten zijn (een goede maandelijkse score), 
dit met elkaar vieren.

natuurlijk ging bij de Sluiskiltunnel niet alles in één keer goed en waren er af en toe pittige 
discussies. Maar doordat opdrachtgever en opdrachtnemer actief hadden ingezet op 
samenwerking, waarbij ze letterlijk dicht bij elkaar zaten en elkaar ook frequent informeel 
spraken, konden zaken snel worden opgepakt. 

Bonussen en veilig werken
het stellen van bonussen was belangrijk voor de Bv om resultaten te behalen. het was slim om 
deze bonussen pas na gunning bekend te maken, zodat deze niet “ingeprijsd” konden worden. 
hierbij appelleert de Bv aan de financiële gedrevenheid van de sector, waardoor er ook sturing 
komt vanuit de raad van bestuur van de combinatie richting de projectdirectie van CBt. deze 
bonussen hebben ontegenzeggelijk gewerkt, en het gevoel is dat dit het bedrag zeker waard is 



68

EvaluatiE  SluiSkiltunnEl

Er zijn nog slechts weinig organisaties bedreven in 

het vormgeven van de “lerende organisatie”, en voor 

tijdelijke organisaties blijkt dit nog lastiger te zijn.

geweest. het resultaat op veiligheidsgebied was dat de partners bij de Sluiskiltunnel excellent 
werk hebben afgeleverd. de statistiek (l tIf) komt in de buurt van die van de petrochemie, 
en is een factor beter dan gebruikelijk in de civiele wereld. Wat het project Sluiskiltunnel 
heeft laten zien, is dat veilig werken ook in de bouw mogelijk is. aan andere projecten de taak 
om dit niveau ook te halen, en te overtreffen. de veiligheidsindex Bouw is hierbij een extra 
instrument dat kan worden gebruikt.

Een opmerking is hier wel op zijn plaats. de vraag is of incentives op het gebied van veiligheid 
wel nodig zijn. de ervaring leert namelijk dat een hoog veiligheidsniveau een goed geleid 
project impliceert, waardoor partijen niet bang hoeven te zijn voor hun portemonnee. 
verder zien we dat er zaken beloond worden die hoe dan ook al moeten gebeuren. Een mooi 
voorbeeld is het incident met de kraan die bij de poort werd tegengehouden. de betreffende 
onderaannemer reageerde hier zeer verbaasd op. dit is vreemd, omdat het een overtreding van 
de arbowet betrof. deze reactie kunnen we helaas plaatsen tegen de achtergrond dat wet- en 
regelgeving niet overal zo strak wordt nageleefd als bij de Sluiskiltunnel. dit representeert 
een in de bouw nog te vaak voorkomende cultuur. veiligheid is een keuze, waar niemand zich 
achter kan verschuilen.

Kennis
tot slot waar het deze publicatie om te doen is: kennis! Met deze evaluatie bundelen we de lessen 
van het project Sluiskiltunnel en verspreiden we die via discussies, presentaties en de publicatie 
zelf. Mooi zou zijn als de projectactiviteiten voor kennisdeling van begin af aan aansluiten bij de 
“lerende organisatie”. Er zijn echter nog slechts weinig organisaties bedreven in het vormgeven 
van de lerende organisatie, en voor tijdelijke organisaties blijkt dit nog lastiger te zijn. de 
Sluiskiltunnel is hier geen uitzondering op. het project had geen ex ante kennisstrategie. dat 
is jammer, want hiermee had het van meet af aan kennis kunnen “verwaarden”. ard-pieter 
Man presenteert in hoofdstuk 6 voor verschillende niveaus een heel scala aan middelen voor 
codificatie en personalisatie, waarvan het project (de BV KKS en CBT) overigens ook een aantal 
heeft ingezet, op verschillende podia en wel reeds vanaf het tweede jaar.

kennismanagement dient primair gefaciliteerd te worden door de moederorganisatie, maar 
ook de provincie Zeeland had geen kennisstrategie. verder waren slechts weinig collega’s van 
de provincie betrokken bij het project door de keuze voor de Bv-structuur en het grote aantal 
externen. voor de provincie zijn de ervaringen van de Sluiskiltunnel evenwel zeer interessant 
en niet te missen, zie ook hoofdstuk 2. door te participeren, doen collega’s waardevolle 
ervaring op in projectmanagement en de wijze van aansturing door en verantwoording naar 
de provincie. projectmedewerkers kunnen deze kennis delen met collega’s en meenemen naar 
andere complexe projecten. hier is sprake van een gemiste kans.

Ambities bundelen
de betrokken directies en het bestuur bij de Sluiskiltunnel hebben de nek uitgestoken in het 
formuleren van ambitieuze doelen – op tijd, binnen budget, hoog veiligheidsniveau en met 
tevreden stakeholders – en in het op een eigen wijze organiseren en samenwerken. Met succes! 
hierbij zijn interessante lessen geleerd op meerdere aspecten. als nu elk project zichzelf de 
ambitie stelt de sector op minimaal één aspect verder te brengen, en hierbij de ervaringen 
van meet af aan deelt door het hebben van een expliciete kennisstrategie, dan ontstaat er een 
krachtig treintje van projecten. vanuit kenniscentra zoals het CoB en vanuit universiteiten, 
willen wij deze ontwikkeling faciliteren om ervaringen vast te houden, te analyseren en met de 
sector te delen. de Sluiskiltunnel is hiervoor een mooie stimulans.
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Bij de officiële opening van de Sluiskiltunnel op 19 mei 2015 is een uitgebreid projectboek 

uitgegeven met feiten, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie over het project. 

Deze bijlage geeft u een impressie.

het kanaal van gent naar terneuzen loopt dwars door Zeeuws-vlaanderen. tientallen grote 
zeeschepen varen dagelijks op en neer naar de havens van beide steden. Ze passeren daarbij 
onder andere de grote draaibrug bij Sluiskil. die brug vormde al jaren een obstakel voor het 
wegverkeer en belemmerde de economische groei van de regio. daarom werd in 2009 besloten 
om iets ten zuiden van de brug een tunnel aan te leggen, een boortunnel om precies te zijn. de 
omstandigheden ter plaatse, met veel industriële leidingen in de ondergrond en het feit dat de 
tunnel drie keer een goederenspoorlijn kruist, maakten boren aantrekkelijker. ook speelde mee 
dat de aanleg van een afzinktunnel hinder voor de scheepvaart oplevert. Bovendien wilde het 
gewest vlaanderen de mogelijkheid behouden om de vaargeul in de toekomst te verdiepen. Een 
boortunnel bleek bij een toekomstige kanaaldiepte van zestien meter vanuit risicobeheersing 
en economisch oogpunt interessant. 

de Sluiskiltunnel is een onderdeel van de twee Zeeuws-vlaamse hoofdwegen: de n61 en n62. 
hij is met 1330 meter bijna negen keer langer dan het kanaal breed is. dat heeft alles te maken 
met de diepe ligging van 34 meter onder nap en het wettelijke maximale hellingspercentage 
van 4,5%. ook door de spoorlijn die naar chemiebedrijf dow Benelux leidt, werd de tunnel 
langer. het tracé moest daar onderdoor worden geleid, waardoor verlenging van de toerit 
noodzakelijk was. voordat het werk van start kon, werd uitgebreid bodemonderzoek 
uitgevoerd om verschillende risico’s voor de fundering, zettingen en het boorproces in kaart 
te brengen en daarmee te verkleinen. het graafwiel van de tunnelboormachine is bijvoorbeeld 
helemaal aangepast aan de plaatselijke geologische omstandigheden.

het project omvat niet alleen een boortunnel: er is ook zes kilometer nieuwe weg aangelegd en 
er zijn twee kunstwerken gebouwd, zie fIGuur A.1 op de volgende pagina’s. het uiterlijk van het 
nieuwe stuk infrastructuur sluit naadloos aan op dat van de Westerscheldetunnel. de viaducten 
en lichtmasten zijn bijvoorbeeld identiek en ook het bedieningsgebouw heeft ondanks ander 
materiaalgebruik dezelfde uitstraling. Bij het ontwerp is rekening gehouden met het karakter 
van het landschap. aan de westkant leidt het tracé door een landelijk gebied. de uitrit geeft 
een weids uitzicht over het landschap door zo laag mogelijke betonwanden. de bermen zijn 
ingezaaid met natuurlijke Zeeuwse f lora. de oostelijke toerit, aan de kant van terneuzen, 
heeft een stedelijk karakter. de keerwanden zijn hier langer en er is een strak groen grastalud 
ingezaaid. aan deze kant staat tevens het landmark, een tunnelring beschilderd in de kleuren 
van terneuzen. de ring torent hoog boven de omgeving uit en staat symbool voor de poort 
naar de stad.

in Feite(n)
het budget voor de aanleg van de sluiskiltunnel 
bedroeg 300 miljoen euro. Het project is ruim 

binnen dit budget opgeleverd.

BiJlage a

BIjlagE a   dE SluISkIltunnEl vERBIndt
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1. Het kanaal van Gent naar terneuzen is dé verbinding 

met open zee voor de Gentse haven.

2. de sluiskilbrug (1968) heeft vooral een functie voor 

lokaal verkeer en goederenspoor.

3. sinds 23 mei 2015 is de sluiskiltunnel in gebruik. de 

beheerder is de n.v. Westerscheldetunnel. 

4. de tunnelinritten zijn voorzien van lamellen. Het 

diffuse licht dat ontstaat, zorgt voor een geleidelijke 

overgang van buiten naar binnen en omgekeerd.

5. kanteldijken aan beide zijden van de tunnel zorgen 

ervoor dat bij een eventuele lekkage in de tunnel het 

water niet de polder inloopt. en bij een overstroming 

op het land kan het water niet de tunnel bereiken.

6. Boven de tunnelentree loopt een nieuwe spoorbrug. 

7. het fietspad over de tunnelbak verkort de route 

tussen terneuzen en philippine met zo’n 800 meter.

8. speciale wegen zorgen ervoor dat hulpdiensten bij 

een calamiteit in de tunnel snel ter plaatse kunnen zijn.

nieuw traject tunnel spoorweg nieuwe beplanting
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Figuur a.1 • Overzicht plannen sluiskiltunnelrpOJect in decemBer 2011
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9. de n61 loopt richting hoek. het nieuwe verkeers- 

knooppunt omvat een viaduct en twee rotondes. de 

capaciteit van de enkelbaansweg richting het noorden, 

naar de Westerscheldetunnel, is verdubbeld naar 

tweemaal twee rijstroken. de maximumsnelheid is 

hier 100 km/u. de huidige rotonde richting hoek is 

weggehaald.

10. nieuw aangeplante bomen vormen een “vleer-

muizen hop-over”: vleermuizen oriënteren zich via de 

boomtoppen en vliegen zo hoog over de weg naar  

hun jachtgebied.

11. de nieuwe beplanting dient zowel ter compen-

satie als voor de versterking van het karakteristieke 

dijkenlandschap.

12. er zijn faunatunnels aangelegd om ervoor te zor-

gen dat muizen, hermelijnen, kikkers en wezels veilig 

de weg kunnen oversteken. de nieuwe infrastructuur 

doorkruist namelijk hun leefomgeving.

13. automobilisten kunnen hier even pauzeren en 

tanken. plannen voor een restaurant of een plek voor 

langparkeerders zijn nog in ontwikkeling.

BIjlagE a   dE SluISkIltunnEl vERBIndt
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Figuur a.2 • inhiJsen sniJrad in startschacht

Figuur a.3 • aankOmst “BOOrBara” na het BOren van de tWeede tunnelBuis
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ook de Sluiskiltunnel zelf lijkt veel op de Westerscheldetunnel. Zo is de diameter gelijk en 
zijn dezelfde hulppostkasten geïnstalleerd. Er zijn ook verschillen. aan de oostzijde zijn 
tegenlichtschermen op een speciale wijze in de constructie ingepast, en de Sluiskiltunnel is veel 
lichter door de witte beplating die tegen de tunnelwand is aangebracht (zie foto pagina 72). 

Het werk kan van start
Eind 2010 werd met het werk in het veld begonnen. het verleggen van kabels en leidingen was 
de eerste grote klus. de kabels en leidingen van maar liefst twaalf verschillende eigenaren en 
beheerders liepen dwars door de bouwkuip. In november 2011 kon de eerste damwand worden 
geslagen en de bouwkuipen gereed worden gemaakt voor de komst van de tunnelboormachine. 
voor de bouwkuipen zijn gEWI-trekpalen van 28 meter in de grond gebracht tot 41 meter 
onder het maaiveld.  In het voorjaar van 2012 was de oostelijke bouwkuip droog. de brilwand, 
die het startpunt voor de boormachine markeerde, werd geplaatst, net als de afzetconstructie. 
ondertussen werd in duitsland de boormachine gebouwd. de machine was in totaal 80 meter 
lang en had een diameter van ruim 11 meter. de tunnel is geboord met de vloeistofschildmethode. 
daarbij wordt de ruimte achter en tussen de spaken van het graafwiel opgevuld met een 
waterbentonietmengsel en met lucht onder druk gehouden voor de nodige stabiliteit. de 
slurry vermengt zich met de ontgraven grond en gaat vervolgens naar een scheidingsinstallatie. 
daar vindt scheiding van grond en slurry plaats, waarna het bentonietmengsel weer teruggaat 
naar de boormachine. het graafwiel is speciaal voor de Sluiskiltunnel ontworpen en gebouwd. 
hierbij is bijzondere aandacht geschonken aan het risico dat de Boomse klei aan het graafwiel 
zou kunnen blijven kleven en daarmee het boorproces zou verstoren. 

In november 2012 kwam de boormachine in delen naar de bouwplaats en werd in de startschacht 
aan de oostzijde opgebouwd (fIGuur A.2). nadat zij de naam Boorbara had gekregen, kon ze eind 
januari van start met het boren van de noordbuis. Ze boorde steeds 2 meter, daarna werd een 
tunnelring geplaatst. Een tunnelring bestaat uit 7 tunnelelementen en een sluitsteen. In totaal 
zijn voor de 1.150 tunnelringen 9.200 tunnelsegmenten gemaakt. aan het betonmengsel van 
de segmenten zijn polypropyleenvezels toegevoegd. deze vezels beschermen het beton tegen de 
gevolgen van brand. Een aparte brandwerende laag die achteraf wordt aangebracht, kon daardoor 
achterwege blijven. de betonnen elementen kwamen per spoor naar de bouwplaats. 

het verloop van het boorproces vertoonde het klassieke beeld: na een wat tragere opstartfase, 
volgde een langere periode met gemiddelde snelheid, gevolgd door een periode met hogere 
snelheid. In totaal zijn er tien stilstanden geweest die aantoonbaar effect hadden op de voortgang. 
Met een gemiddelde boorsnelheid van 10,8 meter per dag is het proces wel volgens planning 
verlopen. Soms was het even spannend. Zo werd het boorschild in de diepste grondlagen, het 
glauconiethoudend zand, meer ingedrukt dan verwacht. ondanks de genomen maatregelen 
namen de vervormingen toe naarmate de tunnelboormachine in dieper gelegen zandlagen 
terechtkwam. na de passage van het diepste punt nam de vervorming weer af.

na een goede drie maanden kwam Boorbara aan in de ontvangstschacht aan de westkant. de 
boorkop werd gedemonteerd en over de brug weer teruggebracht naar de startschacht. de 
volgwagens werden door de tunnel teruggetrokken. Bijna drie maanden na het voltooien van 
de noordbuis begon Boorbara, een week eerder dan gepland, aan haar tweede buis. Ze werkte 
hier sneller dan bij de eerste buis: gemiddeld 13,5 meter per dag. uiteindelijk kwam ze twee 
weken eerder dan gepland aan de overkant. de voltooiing van het boorproces werd groots 
gevierd (fIGuur A.3). 

in Feite(n)
Bij een gemiddelde snelheid van 80 km/u doet 
een automobilist er 60 seconden over om de 

sluiskiltunnel door te rijden.
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Figuur a.4 • kaBelkanaal

Figuur a.5 • vluchtdeur
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Afbouwen
Zodra de noordelijke tunnelbuis klaar was, werd met het afbouwen van de tunnel begonnen. 
als eerste werd een beloopbaar kabelkanaal geplaatst. dit kanaal is opgebouwd uit prefab 
betonnen elementen van 3 meter lang. Ze werden in amsterdam gemaakt en per binnenschip 
naar de bouwplaats gebracht. In de kabelkanalen bevinden zich kabelgoten met alle benodigde 
bedrading voor de elektrische installaties, brandblusleidingen en de persleiding van de 
middenpompkelder (fIGuur A.4). Iedere 115 meter is een E-nis opgenomen voor de verdeelkasten 
van de installaties in de tunnelbuizen. op het diepste punt van de tunnel is naast het kabelkanaal 
de middenpompkelder aangelegd. hierin wordt water uit de tunnel opgevangen. nadat de 
drainage was aangebracht kon de wegfundering worden gelegd. 

toen Boorbara nog onderweg was in de zuidbuis, werd al begonnen met het maken van de 
dwarsverbindingen. Met behulp van vrieslansen werd de grond tussen de tunnelbuizen 
bevroren. daarna kon de dwarsverbinding worden uitgegraven en worden afgewerkt met een 
waterdichte folie en beton. In totaal zijn 4 dwarsverbindingen tussen de noord- en de zuidbuis 
gebouwd. Ze kunnen in geval van een incident worden gebruikt om naar de andere, veilige 
tunnelbuis te vluchten.

de tunnel werd verder afgewerkt met een betonnen barrier, een dikke laag asfalt en tal 
van systemen die voor een veilige passage zorgen. denk aan verlichting, hulppostkasten, 
matrixborden, vluchtbordjes, hoogtedetectiemiddelen, snelheidsmeter, slagbomen etc. 
In totaal werden 54 deelsystemen geïnstalleerd. Een detailplanning en werkplannen en 
-instructies per deelsysteem hebben ervoor gezorgd dat niets aan het toeval werd overgelaten. 
In de voorbereiding werden meer dan 5.000 berekeningen, tekeningen en productspecificaties 
gemaakt. tot slot van het bouwproces werden alle systemen uitvoerig getest en de wanden 
afgewerkt met geëmailleerde witte platen die ervoor zorgen dat een rit door de tunnel heel 
plezierig is.

Een veilige tunnel
de Sluiskiltunnel is een veilige tunnel, voor alle gebruikers. om de 250 meter is een vluchtdeur 
naar een dwarsverbinding die toegang geeft tot de andere tunnelbuis (fIGuur A.5). Weggebruikers 
kunnen de tunnel bij een calamiteit gecontroleerd en veilig verlaten. de vluchtdeuren zijn in 
geval van nood met groene ledverlichtingsstroken verlicht. Boven de vluchtdeuren bevindt 
zich een pictogram dat altijd zichtbaar is. herin is ook een geluidsbaken opgenomen dat bij een 
calamiteit het bericht “uitgang hier” in verschillende talen uitzendt. om de 25 meter is met 
borden de kortste route naar een vluchtgang aangegeven. via moderne luidsprekers kunnen 
operators instructies geven en dankzij draaibare camera’s kunnen ze altijd precies zien wat er 
in de tunnel gebeurt. 

op 19 mei 2015 werd de Sluiskiltunnel feestelijk geopend door koning Willem-alexander en 
koningin Máxima. Een dag later stroomden inwoners in grote getale toe tijdens de laatste open 
dag om het eindresultaat van 4 jaar bouwen van dichtbij te kunnen bekijken. In de nacht van 
22 op 23 mei ging de tunnel open voor het verkeer. Eindelijk nooit meer wachten voor de brug.

in Feite(n)
Bij de realisatie van de verkeers- en tunneltechnische 

installaties waren ruim 30 onderaannemers en 
systeemleveranciers betrokken. er waren 30.000 

manuren nodig voor montage.
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vERant WooRdIng

Deze publicatie is samengesteld door het Centrum Ondergronds Bouwen. Het COB heeft 

ervoor gekozen om per onderwerp een specifieke hoogleraar/topexpert te vragen als 

auteur. Elke auteur heeft door middel van interviews het Sluiskiltunnelproject onder de 

loep genomen en daarbij op zijn specifieke onderwerp ingezoomd. De interviews zijn door 

de auteurs aangevuld met theoretische kaders: klopt deze ervaring in de wetenschappelijke 

theorie? Vervolgens hebben zij een aantal ervaren experts uit het COB-netwerk gevraagd 

om het onderwerp verder te verrijken. Dit verrijken is de toets aan de ervaringen van 

anderen uit de praktijk.

de artikelen in deze publicatie zijn geschreven door onderstaande personen:

•	Marcel Hertogh (voorzitter)
Marcel is sinds 1 juni 2012 hoogleraar Integraal ontwerp en beheer van civiele 
infrastructuren (voorheen Bouwprocessen) aan de tu delft. hij promoveerde op 
de organisatie van grote infrastructurele projecten in Europa. als projectdirecteur, 
consultant en onderzoeker heeft hij zowel bij een aannemer als een adviesbureau 
gewerkt, waar hij bij veel grote projecten betrokken was. In 2012 startte Marcel 
bureau triple Bridge, een netwerkorganisatie gericht op het faciliteren van kennis- en 
informatiemanagement voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, energie 
en water. Sinds oktober 2013 is Marcel ook  topadviseur aanleg bij Rijkswaterstaat. 
In deze functie richt hij zich met name op de relatie tussen projectmanagement en 
assetmanagement. 

•	Hans Bakker
na zijn promotie in de vastestoffysica aan de vrije universiteit amsterdam ging 
hans aan de slag bij Shell Research. daar schoof hij vanuit het onderzoek door naar 
management- en operationele functies. uiteindelijk werd hij regional operations 
manager voor grote investeringsprojecten in Europa, afrika en het Midden-oosten. 
per 31 december 2014 verliet hans de Shell om zich volledig te wijden aan zijn 
hoogleraarschap aan de tu delft: sinds 2007 is hij buitengewoon hoogleraar project 
Engineering and Management thans aan de faculteit Civiele techniek.

•	Ard-Pieter de Man
het grensvlak van theorie en praktijk, dat is het speelveld van ard-pieter. als 
hoogleraar Management & organisatie aan de vrije universiteit amsterdam richt 
hij zich met name op consulting, kennisnetwerken en innovatie. de meeste aandacht 
gaat uit naar  allianties en partnerships. ard-pieter heeft diverse profit en non-profit 
organisaties geholpen met het opzetten van samenwerkingsverbanden. Sinds april 
2013 is hij rector van Sioo, interuniversitair centrum gericht op veranderings- en 
organisatieprocessen.

•	Roel Scholten
Roel is op diverse manieren actief op het gebied van tunnelveiligheid. hij geeft leiding 
aan het kennisplatform tunnelveiligheid (kpt) en is coördinator tunnels bij het 
CoB. In 2006 was hij mede-oprichter van nedMobiel, adviesbureau voor tunnels 
en exploitatie,  waar hij sindsdien directeur is. Roel werkt als projectmanager aan 
complexe tunnelprojecten en aan adviesopdrachten waarbij veel inhoudelijke en/of 
procesmatige onderwerpen op het gebied van tunnelveiligheid met elkaar in verband 
gebracht moeten worden.

BiJlage B
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de volgende personen namen deel aan de interviews die ten grondslag liggen aan de artikelen:

 ▬ gesprek 1 - aandacht voor Bv-structuur, kwaliteit, veiligheid en samenwerking 
gedurende het hele bouwproces

•	tin Buis, directeur Bv kkS

•	ton vrijdag, general manager Bv kkS

•	Erik vreeburg, manager bedrijfsbureau bouwcombinatie BaM-tBI

•	Marcel hertogh, hoogleraar tu delft

•	hans Bakker, hoogleraar tu delft

•	karin de haas, coördinator CoB (projectleider evaluatie)

•	hanneke Blok, communicatieadviseur Bv kkS

 ▬ gesprek 2 - aanpak om de vttI tijdig op te kunnen leveren

•	paul van laviere, assistentmanager techniek Bv kkS

•	hans nühn, projectmanager vttI bouwcombinatie BaM-tBI

•	Marcel hertogh, hoogleraar tu delft

•	hans Bakker, hoogleraar tu delft

•	karin de haas, coördinator CoB (projectleider evaluatie)

•	hanneke Blok, communicatieadviseur Bv kkS

 ▬ gesprek 3 - visie opdrachtnemer op directieniveau

•	jan de jong, RvB bouwcombinatie BaM-tBI

•	Erik te duits, RvB bouwcombinatie BaM-tBI

•	jan Willemsen, RvB bouwcombinatie BaM-tBI

•	johan Mignon, RvB bouwcombinatie BaM-tBI

•	Michel langhout, projectmanager bouwcombinatie BaM-tBI

•	Marcel hertogh, hoogleraar tu delft

•	hans Bakker, hoogleraar tu delft

•	Roel Scholten, coördinator CoB

•	karin de haas, coördinator CoB (projectleider evaluatie)

de eerste twee interviews zijn uitgewerkt door hanneke Blok, communicatieadviseur en 
redacteur bij de Bv kkS. haar basisartikelen zijn door de hoofdauteurs bijgewerkt en aangevuld. 
hanneke Blok is ook (mede-)auteur van hoofdstuk 1 en bijlage a. 

hoofdstuk 4 is geschreven op basis van een gesprek over de samenwerking tussen Bv kkS 
en CBt, gericht op de ontwikkeling en realisatie van de vttI en het verkrijgen van de 
openstellingsvergunning. aan dit gesprek namen deel:

•	paul van laviere, assistentmanager techniek Bv kkS

•	hans nühn, projectmanager vttI bouwcombinatie BaM-tBI

•	Roel Scholten, coördinator CoB
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voor de hoofdstukken zijn daarnaast individuele gesprekken gevoerd met verrijkers. Zij hebben 
ook schriftelijk commentaar geleverd op conceptteksten. de verrijkers waren:

 ▬ hoofdstuk 2

•	kees van Beveren, oud-gedeputeerde provincie Zeeland

•	paul janssen, projectdirecteur Rotterdamsebaan, ponton

•	alfons van Marrewijk, bijzonder hoogleraar vrije universiteit amsterdam, Bureau 
paradox

•	hans versteegen, projectdirecteur Zuidasdok, Rijkswaterstaat

•	albert de vries, projectadviseur pro6adv

 ▬ hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6

•	Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat

•	Christiaan Caan, alliantmanager proRail

•	peter dijk, directeur noord/Zuidlijn

•	Marius Rietdijk, directeur adRIBa, vrije universiteit amsterdam

 ▬ hoofdstuk 4

•	jaap heijboer, landelijk tunnelregisseur Rijkswaterstaat

 ▬ hoofdstuk 5

•	hans de vos, adviseur Shell global Solutions

•	frank guldenmund, universitair docent tu delft

•	adri frijters, adviseur arbouw
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