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Nieuwsgierig geworden?
Spreken de aanbevelingen, tools of werkvormen uit deze publicatie u aan? Neem dan 
contact op met het COB via info@cob.nl of 085 - 4862 410.





Samenvatting

Herkent u dit? U heeft uw project op de rit; de lijnen zijn uitgezet, het team is op stoom 
en de financiën zijn onder controle. Het gaat lekker. En plots komt de klad erin: er is 
discussie over de kleinste zaken, consensus wordt niet bereikt, mensen praten langs 
elkaar heen, ze denken eruit te zijn, maar hebben elk een heel ander beeld.

Het is uw taak om dit op te lossen of – beter nog – te voorkomen. Maar hoe pak je 
dat aan? Bij een complex project als een tunnelproject zijn er naast 'harde' factoren 
ook 'zachte' factoren aan te wijzen die kunnen bijdragen aan het slagen (of falen) van 
een project. Door deze zachte factoren structureel en planmatig te managen, worden 
gezamenlijke projectdoelstellingen haalbaar. Het vergemakkelijkt de coördinatie, zorgt 
voor een betere binding met het project en draagt bij aan het gevoel dat een gezamenlijke 
klus wordt geklaard. Het sturen op zachte factoren kan gezien worden als onderdeel van 
volwassen risicomanagement.  

Er zijn drie aspecten van belang: de projectcultuur, de faseovergangen en het 
projectverhaal. De koplopergroep, een gezamenlijk initiatief van de Landelijk 
Tunnelregisseur en het COB, heeft direct toepasbare handvatten en hulpmiddelen 
ontwikkeld om uw project op deze aspecten te managen:

Managen van de projectcultuur
•	 WORKSHOPS  ‘ONTWERPEN PER DISCIPLINE’: geven inzicht in de verschillende 

faseringen en aanpakken voor het opstellen van een uitvoeringsgereed ontwerp voor 
de belangrijkste tunneldisciplines

•	 TOOL ‘LEER ELKAAR GERICHT KENNEN’: overzicht van interne en externe  
functionarissen die elkaar in achtereenvolgende projectfases moeten leren kennen

•	 PROGRAMMA ‘STIMULEER EMPATISCH VERMOGEN’: erop gericht om het vermogen 
om je in te leven in de wereld van een ander te verbeteren

•	 COACHING DOOR ORGANISATIEPSYCHOLOOG: op de juiste plek en in de juiste fase 
inzetten van begeleiding van het samenwerkingsproces

Managen van de faseovergangen en het projectverhaal
•	 VEILIGHEIDSSPEL: serious game waarin begrip gekweekt wordt voor de verschillende 

definities van een veilige tunnel door alle verschillende stakeholders in het project

•	 PROJECTVERHAAL DUIzEND-EN-EEN-NACHT: helpt om missie, visie, doelstellingen 
en waarden binnen het project door alle projectfaseringen heen tussen de oren te 
houden bij alle projectbetrokkenen





Inleiding

Herkent u dit? U heeft uw project op de rit; de lijnen zijn uitgezet, het team is op 
stoom en de financiën zijn onder controle. Het gaat lekker. En plots komt de klad erin: 
er is discussie over de kleinste zaken, consensus wordt niet bereikt, mensen praten 
langs elkaar heen, ze denken eruit te zijn, maar hebben elk een heel ander beeld. Of er 
wordt helemaal niet meer gecommuniceerd, of alleen op papier. Met een op elkaar 
ingespeeld team verloopt het project in een volgende fase ineens veel minder soepel. 
Ontwerpstukken worden niet begrepen of niet gebruikt, afspraken worden niet 
nagekomen.

Het is uw taak om dit op te lossen of – beter nog – te voorkomen. Maar hoe pak je 
dat aan? Bij een complex project als een tunnelproject zijn er naast 'harde' factoren 
ook 'zachte' factoren aan te wijzen die kunnen bijdragen aan het slagen (of falen) van 
een project. Door deze zachte factoren structureel en planmatig te managen, worden 
gezamenlijke projectdoelstellingen haalbaar. Het vergemakkelijkt de coördinatie, 
zorgt voor een betere binding met het project en draagt bij aan het gevoel dat een 
gezamenlijke klus wordt geklaard. Het sturen op zachte factoren kan gezien worden 
als onderdeel van volwassen risicomanagement. 

Om beter inzicht in te verkrijgen, kunnen projecten vanuit een antropologisch 
perspectief worden bezien als tribale samenlevingen met eigen taal, 
kledingvoorschriften, werkpraktijken, rituelen, waarden en normen. Vanuit dit 
perspectief zijn er drie belangrijke onderwerpen aan te wijzen die kunnen bijdragen  
aan het slagen van een project1:

1. Cultuur
Een project als geheel kent een eigen cultuur met zijn eigen symbolen, rituelen 
en regels. Daarbinnen kan er sprake zijn van subculturen. Het benadrukken van 
dergelijke subculturele verschillen kan leiden tot het uitsluiten van anderen.

2. Faseovergangen
In verschillende fasen van een project worden verschillende logica toegepast 
(bv. politiek-bestuurlijke logica versus uitvoeringslogica) en is er behoefte aan 
andersoortige informatie. Het team dient meegenomen te worden in deze  
nieuwe logica.

3. Projectverhaal
Projecten zijn te beschouwen als verzamelingen geschreven, gedrukte of uitgesproken 
teksten, die vormgeven aan het handelen van medewerkers. Het kan het verschil 
zijn tussen het 'stapelen van stenen' en het 'bouwen van een kathedraal'. Een door 
iedereen herkend projectverhaal dient als kapstok om microverhalen aan te koppelen. 

1 Gebaseerd op Het managen van culturele raakvlakken in complexe projecten door A. van Marrewijk en J. Verkade,  

op initiatief van KING en de VU  Amsterdam: http://neerlandsdiep.nl/wp-content/uploads/2014/05/Het_managen_van_

culturele_raakvlakken_in_complexe_projecten-2.pdf



Dit rapport presenteert handvatten en hulpmiddelen om uw project op bovenstaande 
aspecten te managen en bijbehorende valkuilen te vermijden. Deze hulpmiddelen 
kunnen direct individueel en in samenhang toegepast worden. 

Koplopers
De hulpmiddelen zijn ontwikkeld door een deelcommissie van de koplopergroep, 
een gezamenlijk initiatief van de Landelijk Tunnelregisseur Jaap Heijboer en het COB, 
bestaande uit professionals die zich bewezen hebben op het gebied van tunnelveiligheid 
én in het verbinden van civiele techniek, TTI en ICT-systemen. Het doel van de 
koplopergroep is een impuls te geven aan integraal denken en werken binnen een 
tunnelproject, en het bouwen en beheren van tunnels zo snel mogelijk business as 
usual te maken. Naast 'wederzijdse nieuwsgierigheid' werkt de koplopergroep aan de 
identificatie van meetbare criteria voor integraal werken en ontwerpen, die gebruikt 
kunnen worden in aanbestedingstrajecten.

De handvatten in dit document zijn feitelijk bestaande middelen die door de 
koplopergroep zijn bijgeschaafd en samengebracht. Hiertoe hebben de koplopers in 
diverse werksessies uitvoerig gediscussieerd over samenwerking en integraliteit. Er 
is eigen kennis ingebracht, er zijn ervaringen besproken en er is literatuur over het 
onderwerp bestudeerd. 

Leeswijzer
Deel 1 van dit rapport (hoofdstukken 1 en 2) geeft een beknopte beschrijving van de 
handvatten. Meer details en voorbeelden voor toepassing in praktijk vindt u in deel 2 
(hoofdstukken 3 t/m 7). Deel 3 (hoofdstukken 8 en 9) biedt extra achtergrondinformatie.
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DEEL 1 /

1 Handvatten voor de projectcultuur 1 

zie hoofdstuk 8 voor een nadere analyse  van de projectcultuur en onderliggende aspecten.

1.1 Workshops ‘Ontwerpen per discipline’
Geven inzicht in de verschillende faseringen en aanpakken voor het opstellen van een uitvoeringsgereed ontwerp voor de 
belangrijkste tunneldisciplines

Integraal werken betekent niet dat alle (ontwerp)processen gelijkgetrokken moeten 
worden; het betekent veel meer dat de discipline-eigen processen goed worden benut en 
in onderlinge samenhang ingezet kunnen worden. Hiertoe is een goed begrip van elkaars 
cultuur, processen en risico’s van belang.

In de startfase van het project worden drie workshops georganiseerd waarbij ontwerpleiders 
en lead engineers uitleg geven over hun ontwerpproces, het bijbehorende begrippenkader 
en hun omgang met optredende risico’s in ontwerp en uitvoering. Een volgende (vierde) 
workshop richt zich op de samenhang van deze processen: hoe ze in elkaar verweven kunnen 
worden en welke risico’s er op dit vlak kunnen optreden. Indien geformuleerde risico’s 
optreden, worden gedurende het ontwerp- (en uitvoerings)proces extra bijeenkomsten 
georganiseerd om aan de hand van een neutrale analyse van elkaars processen en belangen 
deze risico’s te mitigeren.

zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide analyse van verschillen tussen disciplines en dus de 
onderwerpen die in deze workshops behandeld worden.

1.2 Tool ‘Leer elkaar gericht kennen’
Overzicht van interne en externe functionarissen die elkaar in achtereenvolgende projectfases moeten leren kennen

Drijfveren zijn ultieme redenen waarom mensen actief worden; ze leiden tot actie, zowel 
positief als negatief met (im)productiviteit tot gevolg. Drijfveren kunnen intern en extern 
van aard zijn en komen onder andere voort uit machtspositie, scoringsdrang, geld/winst, 
wettelijke kaders, interesse, etc. Drijfveren (her)kennen en erkennen maakt dat we kunnen 
zoeken naar een juist handelingsperspectief. 

Binnen (en buiten) tunnelprojecten zijn vele actoren actief, elk met hun eigen belangen en 
drijfveren, en elk met hun eigen werkwijze en doelstellingen. Bovendien is de verzameling 
betrokkenen per projectfase verschillend. Dit maakt het complex om een goede inschatting 
te maken van (management)gedrag en middelen om tot het (voor alle actoren) gewenste 
resultaat te komen. Expliciete aandacht voor het kennen, herkennen en erkennen van elkaars 
drijfveren draagt bij aan het begrijpen van deze complexiteit en aan het bereiken van de 
projectdoelstellingen.

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van gesprekken die per fase tussen de diverse betrokkenen 
bij een tunnelproject zouden moeten plaatsvinden (de ‘wie-vraag’). Ook wordt een voorstel 
gedaan voor de vorm van deze gesprekken (de ‘hoe-vraag’).
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1.3 Programma ‘Stimuleer empatisch vermogen’
Een breed programma om het vermogen om je in te leven in de wereld van een ander te verbeteren

Jezelf kunnen verplaatsen in anderen draagt bij aan het kunnen begrijpen van 
emoties van anderen; zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er 
meningsverschillen. Mensen hebben vooroordelen over anderen; vooral als mensen 
worden gescheiden in groepen (afdelingen, bedrijfsonderdelen, subcontractors, 
opdrachtgever vs. opdrachtnemer, disciplines, geografie, etc.) wordt de neiging tot het 
hebben van vooroordelen sterker. 
Het hebben van vooroordelen leidt tot bepaald gedrag. Ook hebben vooroordelen invloed 
op de keuzes die we maken. Positief contact met (leden van) een andere groep maakt 
dat stereotypen genuanceerder of ontkracht worden, waardoor ook de vooroordelen 
minder worden. De ander wordt minder op afstand geplaatst, er is meer ruimte voor 
gezamenlijke grond, en grenzen vervagen.

Dit programma stimuleert de mogelijkheden voor het ervaren van een positief contact. Je 
bent positiever over iemand als je de ander beter begrijpt, je gezamenlijke doelen hebt, 
je een persoonlijke klik hebt, je samen leuke dingen doet, etc. Met name de frequentie 
van de contacten en de sfeer waarbinnen deze plaatshebben kun je als projectmanager 
beïnvloeden. 

Hoofdstuk 5 zet de diverse manieren waarop frequentie en sfeer beïnvloed kunnen 
worden nader uiteen.

1.4 Coaching door organisatiepsycholoog
Op de juiste plek en in de juiste fase inzetten van begeleiding van het samenwerkingsproces

De ander begrijpen en leren luisteren, zijn kwaliteiten die niet in een namiddag 
kunnen worden aangeleerd. Ter ondersteuning van de onderlinge communicatie en 
samenwerking kan daarom een coach/organisatiepsycholoog aan het team toegevoegd 
worden. Hierdoor ontstaat ook meer aandacht voor de mensfactor in het geheel als 
het gaat om samenstellen van teams. In optimale vorm zou je ook verschillende typen 
mensen wel of niet bij elkaar willen zetten, maar helaas staan de goede techneuten niet 
in een rij voor de deur te wachten, waardoor goede ondersteuning of begeleiding meer 
van toepassing lijkt.

De coach/organisatiepsycholoog kan daadwerkelijk als onderdeel en medewerker van 
het projectteam ingezet worden, maar mogelijkerwijs is advisering voldoende. Deze 
kan plaatsvinden tijdens de inrichting van de organisatie en de teams, of structureel 
als advies aan het management. Ook kan deze ondersteuning worden toegevoegd in 
overleggen ‘waar het niet botert’.



11

DEEL 1 / H2 - Handvatten voor de faseovergangen en het projectverhaal

DEEL 1 /

2 Handvatten voor de faseovergangen en 
het projectverhaal 2  

zie hoofdstuk 9 voor een nadere analyse van de faseovergangen en het projectverhaal.

2.1 Veiligheidsspel
Serious game waarin begrip gekweekt wordt voor de verschillende definities van een veilige tunnel door alle verschil-
lende stakeholders in uw project

Het veiligheidsspel, oorspronkelijk een trainingsmiddel dat door TNO is ontwikkeld, 
geeft inzicht in de verschillende criteria die de verschillende partijen hanteren om aan 
te tonen of aangetoond te krijgen dat een (sub)systeem veilig is. Het spel is leuk om te 
spelen en voegt tegelijkertijd waarde toe aan het project: achterliggende gedachte is 
dat professionals inzicht krijgen in elkaars definitie en begrip van veiligheid en op deze 
manier (beter) rekening kunnen houden met de belangen van andere stakeholders. Meer 
informatie over het spel en de veiligheidsdefinities vindt u in hoofdstuk 6.

2.2 Projectverhaal Duizend-en-een-nacht
Helpt om missie, visie, doelstellingen en waarden binnen het project in alle projectfaseringen tussen de oren te hou-
den bij alle projectbetrokkenen

Een gezamenlijk geschreven projectverhaal zorgt voor een gedeeld beeld van het project 
en het wederzijds kennen en herkennen van elkaars rol, belangen en positie. Ook geeft 
het structuur en vorm aan het proces van wederzijdse nieuwsgierigheid. 

Het projectverhaal is een ‘sneeuwbalverhaal’ dat in elke fase een nieuw hoofdstuk krijgt, 
opgesteld door nieuwe betrokkenen bij het project. De nieuw-betrokkenen krijgen het 
verhaal van de voorgaande fases gepresenteerd, beantwoorden dezelfde vragen en 
presenteren dit aan de rest van het project.

De volgende vragen komen steeds aan de orde:
1. Wat is voor mij het ideale eindbeeld van dit project?
2. Waar staan we volgens mij nu?
3. Wat is mijn rol en mijn belang, zowel binnen het project als daarbuiten?
4. Wat zijn mijn zorgen en waar ben ik trots op?
5. Wat vind ik knap ingewikkeld?

Hoofdstuk 7 geeft een nadere toelichting op het projectverhaal en laat zien hoe het 
hulpmiddel in praktijk toegepast kan worden.
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DEEL 2 /

3 Uitwerking workshops 'Ontwerpen per 
discipline' 3 

Binnen tunnelprojecten zijn verschillende culturen waar te nemen bij personen en teams, 
afhankelijk van bijvoorbeeld de achtergrond, belangen, specifieke taak of rol binnen 
het project. Die cultuurverschillen leiden gemakkelijk tot misverstanden, terugtrekken 
in de eigen comfort zone, onvoldoende afstemming met of belangstelling voor andere 
activiteiten dan het eigen werk, etc. Allemaal zeer menselijk en herkenbaar, maar niet 
in het belang van een geslaagd integraal project en een ook op langere termijn optimaal 
resultaat. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende inzichten per technische 
discipline en hoe die verschillen (kunnen) leiden tot de bovengenoemde ongunstige 
effecten. 

U kunt op basis van de informatie zelf uw eigen serie workshops op maat maken, of u kunt 
voor hulp of advies contact opnemen met het COB via info@cob.nl of 085 - 4862 410.

Technische disciplines in tunnelprojecten
Binnen een tunnelproject bestaan op technisch gebied, globaal gezien, de volgende drie 
disciplines:

1. Civiele techniek (CT) – samen te vatten als grond-, weg- en waterbouw, betreft de 
volledige ontwikkeling vanaf studies en ontwerpen op meerdere niveaus tot en met 
aanleg/constructie van de bouwkundige componenten.

2. Technische installaties (mechanics and electronics, M&E) – betreft de selectie, 
het ontwerp en de ontwikkeling van alle installatiedelen in de vorm van te 
installeren machines, bekabeling, pompen, verlichting, kleppen, elektronica, 
communicatieapparatuur, etc. die ervoor zorgen dat de functies ten behoeve van een 
veilig gebruik van de tunnel worden vervuld. 

3. Informatietechnologie (IT) – betreft de analyse, specificatie en de verdere ontwikkeling 
van de software en bijbehorende platformen die nodig zijn om de fysieke functievervul-
lers geautomatiseerd aan te sturen, te bedienen en te monitoren. Deze discipline is 
verantwoordelijk voor het gedrag en de werking van het tunnelsysteem als geheel.

Kenmerken per discipline
Elk van de hiervoor genoemde disciplines kent een geheel eigen taal, werkwijze, timing 
en manier van construeren. Voorbeelden van in het oog springende eigenschappen per 
discipline (waar al een mogelijke bron van verwarring uit moge blijken):

Civiele techniek
Civiele techniek kent een volwassen, volledig uitontwikkelde en in het algemeen goed 
begrepen en daardoor zeer routinematig uitgevoerd ontwerpproces. Civiele constructies 
doorlopen een voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) 
gevolgd door de feitelijke constructie. Het UO is dermate gedetailleerd dat uitbesteding 
aan onderaannemers goed mogelijk is. Berekeningen, maatvoering, benodigde 
materialen etc. zijn in de VO- en DO-fase tot een hoge mate van precisie mogelijk. 
Moderne hulpmiddelen zoals BIM (Building Information Model) maken dit mogelijk. 
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Van gedrag (dynamiek) is bij civiele techniek niet of nauwelijks sprake: als het beton 
hard is, is de constructie bepaald. Testen van het resultaat – of de berekende sterkte 
inderdaad bereikt is – is niet gebruikelijk, want dat zou meestal destructieve testen 
betreffen. Levensduur-, maar ook kostencalculaties zijn op basis van zeer uitgebreide 
ervaringsgegevens goed te maken.

Technische installaties
Werktuigbouw, elektrotechniek, elektromechanica etc. zijn eveneens relatief volwassen 
vakgebieden. ze kenmerken zich vooral door grootschalige toepassing van commercieel 
verkrijgbare, goed gespecificeerde apparatuur en/of componenten. De disciplines 
kennen dezelfde fasen VO, DO en UO als in de civiele techniek, maar de fasen zijn nu 
niet alleen afhankelijk van de fysieke eigenschappen van de civiele constructie, maar 
ook van de wijze van besturing. Hierdoor lopen ze dus niet 'in fase' met het civiele of 
het besturingstijdspad. De term ‘raakvlakken’ is met name van toepassing op de niet-
functionele ontwerpdetails waarbij civiele techniek en technische installaties elkaar 
overlappen. Denk daarbij aan opstellingsruimten voor installatiedelen, inpassingen en 
voorzieningen voor montage. In beperkte mate zijn er ook functionele raakvlakken, zoals 
de aarding van bewapening, grootte en afschot van afvoerkanalen en de relatie tussen 
overdruk en afmetingen van het middentunnelkanaal. Dergelijke raakvlakken vereisen 
een integrale ontwerpslag door mensen uit beide vakgebieden.
Het is gebruikelijk om de technische installaties uitvoerig te testen op correcte werking, 
zowel standalone als in combinatie met de besturing (de IT). Selectie van componenten 
en het bepalen van kosten en kwaliteit/levensduur, gebeurt op basis van opgaven 
(datasheets) van de desbetreffende fabrikant.

Informatietechnologie
Traditioneel was besturing van de fysieke functies een onderdeel van het installatiewerk, 
maar de invloed van informatietechnologie is fors toegenomen. Inmiddels, met 
de komst van de Landelijke Tunnelstandaard (LTS), is besturing zelfs bepalend. 
Informatietechnologie wijkt in vele opzichten sterk af van de eerdergenoemde 
vakgebieden. Ten eerste is het een relatief jong vakgebied en volgen ontwikkelingen 
elkaar snel op. Een gemeenschappelijk referentiekader om op basis van ervaringen tot 
een gedragen ontwerp te komen, ontbreekt goeddeels. Dat komt met name doordat 
de ervaringen bij tunneltechnische installaties gebaseerd zijn op installatietechniek in 
plaats van op informatietechnologie. Begrippen als eisenanalyse, modelleren, dynamiek, 
systeemgedrag, niet-functionele eisen etc. zijn in dat kader belangrijk, maar worden 
niet altijd goed begrepen, laat staan toegepast. Waar de traditionele installatiebedrijven 
de taal en belangen van de andere twee disciplines redelijk verstonden, zien we nu dat 
kennisoverlap en een gemeenschappelijk referentiekader ontbreken als IT-specialisten 
worden ingezet. Enkele voorbeelden:
•	 Inzet van andere methoden (bv. Model Based System Engineering, MBSE) en 

hulpmiddelen (bv. Computer Aided Software Engineering, CASE) 
•	 Hanteren van andere definities (bv. ‘raakvlakken’ binnen IT is de koppeling tussen 

twee subsystemen) 
•	 Hanteren van andere fasering (bestaat voor een groot deel uit eisenanalyse). Dit 

betreft de specificatie van het probleem dat moet worden opgelost. De specificatie van 
het probleem vormt een onderdeel van het model waaraan vervolgens de oplossing en 
de verificatie (testen) worden opgehangen.

•	 Moderne CASE-tools maken  het mogelijk om de oplossing te modelleren als een soort 
werkend prototype. Daarmee kan in een relatief vroeg stadium worden aangetoond 
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dat het ontwerp aan de eisen voldoet en dat de software straks inderdaad werkt zoals 
de bedoeling is. Het bouwen (coderen) van de feitelijke productiesoftware is daarmee 
een relatief eenvoudige stap geworden.

•	 Bij omvangrijke systemen is het gebruikelijk om incrementeel te ontwikkelen, dat 
wil zeggen dat geleidelijk functie na functie aan de software worden toegevoegd en 
dat er dus een continu proces van steeds verdergaande integratie van de software 
plaatsvindt. 

Knelpunten
Uit het bovenstaande blijkt dat er knelpunten of misverstanden zijn te verwachten 
tussen de vakgebieden. We zien in recente tunnelprojecten in grote lijnen de volgende 
knelpunten ontstaan:

Civiele techniek vs. technische installaties/informatietechnologie
De civiele faseringen sluiten niet aan bij de faseringen van M&E en IT: waar M&E en IT 
nog druk bezig zijn met het analyseren van de eisen (probleemdefinitie) en het uitwerken 
van het requirements model als basis voor de latere ontwerp- en verificatieslagen, wil 
(bijvoorbeeld) elektrotechniek al weten hoeveel elektrisch vermogen er voor de besturing 
nodig is, en wil civiel weten waar welke bekabeling komt te liggen.

Technische installaties vs. informatietechnologie
Risico’s die in een vroeg stadium zouden kunnen worden geëlimineerd, worden 
doorgeschoven naar de toekomst waardoor ze substantieel toenemen. Als voorbeeld: 
traditioneel werd in de vorm van logisch vergelijken het gedrag van een bepaalde fysieke 
functievervuller in de besturing beschreven. Met de komst van de LTS is het gedrag 
afhankelijk gemaakt van de uniforme primaire proceseisen (UPP) – en die relatie moet 
aantoonbaar zijn. De besturing moet verzekeren dat:
A. de functie altijd aan gaat als hij aan moet gaan;
B. de functie altijd uit gaat als hij uit moet gaan;
C. de functie nooit aan gaat als hij niet aan mag gaan;
D. de functie nooit uit gaat als hij niet uit mag gaan.

Deze opsomming lijkt triviaal, maar is het niet. Punt A is altijd wel goed gespecificeerd 
en B is daarvan het omgekeerde; C en D zijn echter veel moeilijker aan te tonen. De 
eisen gelden namelijk in alle omstandigheden of systeemtoestanden, en dat is in een 
ontwerp met alleen logische vergelijkingen voor een menselijke lezer op deze criteria 
niet te overzien. Daarvoor is een uitgewerkt dynamisch model nodig waarin meteen ook 
de afstamming van de UPP-eisen is weergegeven. Het gevolg is dat pas bij het testen 
of – erger – in de praktijk na openstelling blijkt dat een systeem soms onverwacht gedrag 
vertoont.

Daarnaast verschilt de cultuur van een IT-ontwerper van die van een installateur. De 
laatste is uitvoeringsgericht in alle fasen van het project, terwijl IT-ers gericht zijn op 
het proces en de aantoonbaarheid. Praktijk leert dat deze disciplines onvoldoende 
geïntegreerd  zijn en te weinig samenwerken, met als gevolg dat de problemen (te) laat 
worden onderkend. 

Bij inschakelen van IT-specialisten wordt hun output niet gebruikt door degenen die 
de software moeten bouwen. De modellen die de IT-specialisten maken, worden 
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eigenlijk alleen gebruikt om door het eerstvolgende reviewmoment (vaak gekoppeld aan 
betaalmoment) te komen en niet waarvoor ze eigenlijk gemaakt zijn: een consistent en 
tijd- en risicobesparend ontwikkeltraject. Gevolg is een besturing die volgens het 'oude 
denken' is gemaakt, een forse kapitaalvernietiging is voor werk dat gedaan, maar niet 
verder gebruikt is. Bovendien blijven risico’s gehandhaafd die juist gereduceerd hadden 
kunnen zijn.
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DEEL 2 /

4 Wie moet wie wanneer spreken? 4 

Op basis van onderstaand schema kunt u voor uw eigen project in kaart brengen of de 
juiste personen al betrokken zijn. U kunt zelf een programma op maat maken en/of 
contact opnemen met de leden van de koplopergroep voor hulp en advies. 

BG = Bevoegd gezag
OG = Opdrachtgever
ON = Opdrachtnemer

Fase Tijdstip Partijen Presentatie(s)/dialoog over...

Initieel en 

verkenning

Doorlopend a. BG

b. College

c. Brandweer 

(bevelvoerder/

adviseur BG)

a. Welke informatie is vanuit BG nood-

zakelijk?

b. Welke processen spelen er binnen het 

college? Evt. te achterhalen door een 

(openbare) zitting m.b.t. een tunnel bij 

te wonen.

c. Welke informatie is vanuit brandweer 

(adviseur BG) noodzakelijk voor het 

afgeven van een positief advies?

Planuitwerking Aanvang a. BG

b. Brandweer 

(bevelvoerder/

adviseur BG)

c. Tunnelbeheerder

d. Veiligheidsbe-

ambte

e. Projectteam OG

a. Welke informatie is vanuit BG noodza-

kelijk en waarom?

b. Visie en ervaringen van de bevelvoer-

der: welke informatie is vanuit adviseur 

BG noodzakelijk voor het afgeven van 

een positief advies en waarom?

c. Visie van de tunnelbeheerder (tunnel-

beheerder vertegenwoordigt operator/

wegverkeersleider en weginspecteur)

d. Visie van de veiligheidsbeambte

e. Visie van het projectteam OG



 18 

IntegralIteIt In tunnelprojecten / Wederzijdse nieuwsgierigheid

Fase Tijdstip Partijen Presentatie(s)/dialoog over...

Aanbesteding Aanvang/ 

Dialoogfase

a. BG

b. Brandweer 

(bevelvoerder/ 

adviseur BG)

c. Tunnelbeheerder

d. Veiligheidsbe-

ambte

e. Projectteam OG

f. Projectteam ON

a. Welke informatie is vanuit BG nood-

zakelijk voor het afgeven van een 

openstellingsvergunning en waarom? 

Welke vragen moet het BG kunnen 

beantwoorden na een calamiteit?

b. Visie en ervaringen van de bevelvoer-

der: Welke informatie is vanuit advi-

seur BG noodzakelijk voor het afgeven 

van een positief advies en waarom? 

Welke vragen moet de adviseur kun-

nen beantwoorden aan BG?

c. Visie van de tunnelbeheerder: hoe 

toetst de tunnelbeheerder en wat wil 

hij terugzien in de uitwerking/proces-

sen enz.? 

d. Visie van de veiligheidsbeambte: hoe 

toetst de veiligheidsbeambte en wat 

wil hij terugzien in de uitwerking/pro-

cessen enz.?

e. Visie van het projectteam OG (project-

manager, contractmanager, omge-

vingsmanager, technisch manager 

civiel en TTI): 

•	Hoe staat het projectteam OG in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?

f. Visie van het projectteam ON 

(projectmanager, contractmanager, 

omgevingsmanager, civiel en VTTI-

ontwerpmanagers, manager beheer 

en onderhoud, manager verificatie en 

validatie): 

•	Hoe staat het projectteam ON in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?
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Fase Tijdstip Partijen Presentatie(s)/dialoog over...

Voorontwerp Aanvang a. BG

b. Brandweer 

(bevelhebber/

adviseur BG)

c. Tunnelbeheerder

d. Veiligheidsbe-

ambte

e. Operator/wegver-

keersleider

f. Projectteam OG

g. Projectteam ON

a. Welke informatie is vanuit BG nood-

zakelijk voor het afgeven van een 

openstellingsvergunning en waarom? 

Welke vragen moet het BG kunnen 

beantwoorden na een calamiteit?

b. Visie en ervaringen van de bevelvoer-

der: Welke informatie is vanuit advi-

seur BG noodzakelijk voor het afgeven 

van een positief advies en waarom? 

Welke vragen moet de adviseur kun-

nen beantwoorden aan BG?

c. Visie van de tunnelbeheerder: hoe 

toetst de tunnelbeheerder en wat wil 

hij terugzien in de uitwerking/proces-

sen enz.? 

d. Visie van de veiligheidsbeambte: hoe 

toetst de veiligheidsbeambte en wat 

wil hij terugzien in de uitwerking/pro-

cessen enz.?

e. Visie van de operator/wegverkeerslei-

der: hoe toetst de operator/wegver-

keersleider en wat wil hij terugzien in 

de uitwerking/processen enz.? 

f. Visie van het projectteam OG (project-

manager, contractmanager, omge-

vingsmanager, technisch manager 

civiel en TTI): 

•	Hoe staat het projectteam OG in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.? 

g. Visie van het projectteam ON 

(projectmanager, contractmanager, 

omgevingsmanager, civiel en VTTI-

ontwerpmanagers, manager beheer 

en onderhoud, manager verificatie en 

validatie): 

•	Hoe staat het projectteam ON in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?

DEEL 2 / H4 - Wie moet wie wanneer spreken?
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Fase Tijdstip Partijen Presentatie(s)/dialoog over...

Definitief 

ontwerp

Aanvang a. Tunnelbeheerder

b. Veiligheidsbe-

ambte

c. Operator/wegver-

keersleider

d. Weginspecteur

e. Projectteam OG

f. Projectteam ON

a. Visie van de tunnelbeheerder: hoe 

toetst de tunnelbeheerder en wat wil 

hij terugzien in de uitwerking/proces-

sen enz.? 

b. Visie van de veiligheidsbeambte: hoe 

toetst de veiligheidsbeambte en wat 

wil hij terugzien in de uitwerking/pro-

cessen enz.?

c. Visie van de operator/wegverkeerslei-

der: hoe toetst de operator/wegver-

keersleider en wat wil hij terugzien in 

de uitwerking/processen enz.? 

d. Uitwisseling van de visie en ervaringen 

van de weginspecteur

e. Visie van het projectteam OG (project-

manager, contractmanager, omge-

vingsmanager, technisch manager 

civiel en TTI): 

•	Hoe staat het projectteam OG in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?

f. Visie van het projectteam ON 

(projectmanager, contractmanager, 

omgevingsmanager, civiel en VTTI-

ontwerpmanagers, manager beheer 

en onderhoud, manager verificatie en 

validatie): 

•	Hoe staat het projectteam ON in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?
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Fase Tijdstip Partijen Presentatie(s)/dialoog over...

Uitvoerings-

ontwerp

Aanvang a. BG

b. Brandweer 

(bevelhebber/

adviseur BG)

c. Tunnelbeheerder

d. Veiligheidsbe-

ambte

e. Operator/wegver-

keersleider

f. Weginspecteur

g. Projectteam OG

h. Projectteam ON

a. Welke informatie is vanuit BG nood-

zakelijk voor het afgeven van een 

openstellingsvergunning en waarom? 

Welke vragen moet het BG kunnen 

beantwoorden na een calamiteit?

b. Visie en ervaringen van de bevelvoer-

der: Welke informatie is vanuit advi-

seur BG noodzakelijk voor het afgeven 

van een positief advies en waarom? 

Welke vragen moet de adviseur kun-

nen beantwoorden aan BG?

c. Visie van de tunnelbeheerder: hoe 

toetst de tunnelbeheerder en wat wil 

hij terugzien in de uitwerking/proces-

sen enz.? 

d. Visie van de veiligheidsbeambte: hoe 

toetst de veiligheidsbeambte en wat 

wil hij terugzien in de uitwerking/pro-

cessen enz.?

e. Visie van de operator/wegverkeerslei-

der: hoe toetst de operator/wegver-

keersleider en wat wil hij terugzien in 

de uitwerking/processen enz.? 

f. Uitwisseling van de visie en ervaringen 

van de weginspecteur

g. Visie van het projectteam OG (project-

manager, contractmanager, omge-

vingsmanager, technisch manager 

civiel en TTI): 

•	Hoe staat het projectteam OG in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij/zij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?

h. Visie van het projectteam ON 

(projectmanager, contractmanager, 

omgevingsmanager, civiel en VTTI-

ontwerpmanagers, manager beheer 

en onderhoud, manager verificatie en 

validatie):

•	Hoe staat het projectteam ON in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?

DEEL 2 / H4 - Wie moet wie wanneer spreken?
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Fase Tijdstip Partijen Presentatie(s)/dialoog over...

Uitvoering Aanvang a. Tunnelbeheerder

b. Veiligheidsbe-

ambte

c. Operator/wegver-

keersleider

d. Weginspecteur

e. Projectteam OG

f. Projectteam ON

a. Hoe toetst de tunnelbeheerder en wat 

wil hij terugzien in de uitwerking/pro-

cessen enz.? 

b. Hoe toetst de veiligheidsbeambte en 

wat wil hij terugzien in de uitwerking/

processen enz.?

c. Hoe toetst de operator/wegverkeers-

leider en wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen enz.? 

d. Uitwisseling van de visie en ervaringen 

van de weginspecteur

e. Visie van het projectteam OG (project-

manager, contractmanager, omge-

vingsmanager, technisch manager 

civiel en TTI): 

•	Hoe staat het projectteam OG in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?

f. Visie van het projectteam ON  

(projectmanager, contractmanager, 

omgevingsmanager, civiel en VTTI-

ontwerpmanagers, manager beheer 

en onderhoud, manager verificatie en 

validatie): 

•	Hoe staat het projectteam ON in 

het proces en hoe/wat gaat hij 

bijdragen aan het succes van het 

project enz.?

•	Visie en wensen van elke manager: 

wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.?

Oplevering/ 

openstelling

Doorlopende 

afstem-

ming tussen 

partijen

a. BG

b. Brandweer (advi-

seur BG)

c. Tunnelbeheerder

d. Veiligheidsbe-

ambte

e. Projectteam OG

f. Projectteam ON

Tunnelbeheerder vertegenwoordigt 

operator/wegverkeersleider en wegin-

specteur.
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Fase Tijdstip Partijen Presentatie(s)/dialoog over...

Gebruik 

(beheer en 

onderhoud)

Aanvang 

uitwerking 

oefening

a. BG

b. Brandweer 

(bevelhebber/

adviseur BG)

c. Tunnelbeheerder

d. Veiligheidsbe-

ambte

e. Operator/weg-

verkeersleider

f. Weginspecteur

a. Hoe toetst BG en wat wil hij terugzien 

in de uitwerking/processen enz.? 

b. Hoe toetst brandweer (bevelhebber/

adviseur BG) en wat wil hij terugzien in 

de uitwerking/processen, enz.?

c. Hoe toetst de tunnelbeheerder en wat 

wil hij terugzien in de uitwerking/pro-

cessen, enz.? 

d. Hoe toetst de veiligheidsbeambte en 

wat wil hij terugzien in de uitwerking/

processen, enz.?

e. Hoe toetst de operator/wegverkeers-

leider en wat wil hij terugzien in de 

uitwerking/processen, enz.? 

f. Uitwisseling van de visie en ervaringen 

van de weginspecteur.

Sloop

DEEL 2 / H4 - Wie moet wie wanneer spreken?
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DEEL 2 /

5 Uitwerking programma 'Stimuleer 
empathisch vermogen' 5 

Jezelf kunnen verplaatsen in anderen draagt bij aan het kunnen begrijpen van 
emoties van anderen; zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er 
meningsverschillen. Mensen hebben vooroordelen over anderen; vooral als mensen 
worden gescheiden in groepen (bijvoorbeeld afdelingen, bedrijfsonderdelen, 
subcontractors, opdrachtgever vs. opdrachtnemer, disciplines, geografie) wordt de 
neiging tot het hebben van vooroordelen sterker. 
Het hebben van vooroordelen leidt tot bepaald gedrag. Ook hebben vooroordelen  
invloed op de keuzes die we maken. Positief contact met (leden van) een andere 
groep maakt dat stereotypen genuanceerder of ontkracht worden, waardoor ook de 
vooroordelen minder worden. De ander wordt minder op afstand geplaatst, er is meer 
ruimte voor gezamenlijke grond, en grenzen vervagen.

Dit programma stimuleert de mogelijkheden voor het ervaren van een positief contact. Je 
bent positiever over iemand als je de ander beter begrijpt, je gezamenlijke doelen hebt, je 
een persoonlijke klik hebt, je samen leuke dingen doet, etc. Er zijn twee zaken die contact 
kunnen bevorderen:
•	 De frequentie
•	 De sfeer (positief, negatief)

Op basis van onderstaande informatie kunt u een eigen programma maken, geschikt voor 
uw project. Voor advies of hulp kunt u terecht bij de leden van de koplopergroep.

Maatwerk
Voor bepaalde groepen is het voldoende de frequentie van contactmomenten op te 
voeren: zolang er inhoudelijk wordt gecommuniceerd en de emoties niet zijn opgelopen, 
is regelmatig contact hebben voldoende. Dit geldt bijvoorbeeld voor technische mensen 
op raakvlakken. Belangrijk is dat er niet te veel druk op dit contact staat waardoor het 
contact verhard. Structureel overleg, maar ook af en toe een borrel, uitje, projectbezoek, 
workshop etc. kunnen hieraan bijdragen. Ook het handig indelen van mensen in 
werkruimtes kan een bijdrage leveren.

Contactmomenten zijn snel negatief geladen, omdat we in een project te maken hebben 
met drukopvoerende randvoorwaarden zoals budget, planning, wetgeving, stakeholders, 
etc. Het is dan belangrijk om de sfeer goed te houden, in de zin dat de spanning niet 
te hoog mag oplopen of dat er een gedragen escalatiemechanisme bestaat. Er moet in 
projecten veel meer aandacht zijn voor teambuilding (en dan niet een dagje kanoën, 
maar een diepgaandere variant) en het in het oog houden van het projectbelang (het 
opstellen en uitdragen van een verhaal kan hier een optie zijn). 

Voor wie?
Mensen met mandaat: technisch manager, contractmanager, lead engineer, 
omgevingsmanager, veiligheidsbeambte. Het contact moet erop gericht zijn dat partijen 
aan weerszijden van de tafel elkaars belangen binnen het projectbelang een goede plek 
kunnen geven en gezamenlijk komen tot een oplossing die geldt als ‘best for project’.
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Mensen op kritische onderdelen: in geval van tunnels bijvoorbeeld de ontwerpers van 
veiligheidkritische functies of -software (werkzaam op raakvlakken). Het contact moet 
erop gericht zijn het belang van de ontvangende partij goed te begrijpen. Waarom is het 
bijvoorbeeld voor de veiligheidsbeambte zo belangrijk dat de veiligheidkritische functies 
worden gerealiseerd?

Bevorderen frequentie
Noot vooraf: genoemde frequenties en aantallen zijn ervaringsgetallen van de leden 
van de koplopergroep. Bij een definitieve uitwerking in het project kan dit natuurlijk 
aangepast worden. Twijfelt u? Neem dan voor advies contact op met de leden van de 
koplopergroep.

Inhoudelijk (technisch)
zorg voor structureel inhoudelijk contact tussen alle partijen die informatie moeten 
uitwisselen. De frequentie moet in verhouding staan tot de tijd die in het (uitwerken van 
het) ontwerp gaat. Een techneut is bijvoorbeeld gedurende een periode fulltime (stel, 
vijf dagen per week) bezig met zijn ontwerp. Dan zou de frequentie van een inhoudelijk 
overleg één keer per week kunnen zijn. Hierdoor zijn wijzigingen en voortgang te overzien, 
en kan er snel genoeg worden ingegrepen als blijkt dat afstemming onjuist is uitgepakt.

Organisatorisch (management)
Een projectmanager/technisch manager die fulltime bezig is met een project en 
daaronder een groep mensen aanstuurt, zou zowel één keer per week afstemming 
moeten zoeken met zijn counterpartner bij de contractuele tegenpartij, als met zijn 
‘ondergeschikten’. Ook stakeholders zoals het Bureau Veiligheidsbeambte en de 
Landelijk Tunnelregisseur kunnen in dit schema worden opgenomen.

Stakeholders
Overleg met stakeholders zou in verhouding moeten staan tot de impact van het project 
voor de stakeholder. De komst van een nieuw object in de verkeerscentrale geeft een 
redelijke grote wijziging in de bedrijfsvoering; dan zou één keer per maand informeren 
en één keer per kwartaal inhoudelijk afstemmen wenselijk zijn. De komst van een tunnel 
in een woonwijk heeft een hele grote impact, hier kan in bepaalde periodes frequentere 
afstemming nodig zijn. Hoe korter de tijd die is gemoeid met de af te stemmen 
informatie, of hoe kleiner de impact van het project voor de stakeholder, hoe meer de 
communicatie gericht kan zijn op informeren en hoe lager de frequentie kan zijn.

Iets leuks
Organiseer een keer per kwartaal een borrel of ander positief samenzijn. zorg ervoor dat 
dit samenzijn zo is georganiseerd dat mensen niet vanzelfsprekend bij ‘bekenden’ zijn. 
Anderzijds geldt: wederzijds begrip is het doel, maar het moet wel leuk blijven.

Aantal deelnemers
De overleggroepen moeten beperkt in deelnemers zijn. Een inhoudelijk overleg betreft bij 
voorkeur twee tot zes personen, en een meer toelichtend overleg, waarin medewerkers 
worden bijgepraat over de stand van zaken, kan een groter aantal mensen betreffen (tien 
tot twintig personen).
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Indien de aantallen niet toereikend zijn om alle medewerkers binnen een project te 
bereiken, zorg dan voor dubbelingen in de overleggen versus het verder opknippen van de 
organisatie. Door het opknippen in subgroepjes ontstaan weer negatieve mechanismen 
die juist moeten worden tegengegaan. Dubbeling kan bereikt worden door bij alle 
overleggen dezelfde voorzitter aan te stellen en liever ook een aantal inhoudelijke 
mensen dubbel naar overleggen laten gaan. 
Ook bij ‘iets leuks’ is het van belang dat het geen massa-aangelegenheid wordt; beter 
wat vaker in kleinere groepjes, dan eenmaal voor het gehele project. Let ook op dat het 
samenzijn door alle lagen heengaat en niet alleen management betreft. Denk hier aan 
verassende combinaties, bijvoorbeeld de technisch manager van opdrachtnemer met 
de lead engineers van de opdrachtgever. Of de medewerkers die technische raakvlakken 
beheren met de omgevingsmanagers.

Bevorderen sfeer
Een goede basissfeer is belangrijk: mensen moeten zich ‘veilig’ voelen zich (inhoudelijk) 
te uiten zonder het risico te lopen hier persoonlijk of zakelijk op afgerekend te worden. 
Het scheiden van inhoudelijke discussies en juridische/contractdiscussies kan een 
zinvolle oplossing zijn. Een voorbeeld hiervan is het inrichten van een adviesorgaan 
dat issues/wijzigingen/afwijkingen inhoudelijk bespreekt en adviseert over de beste 
technische oplossing voor het project. Daarnaast kan een beslisorgaan worden ingericht 
dat het daadwerkelijk doorvoeren hiervan kan besluiten gebaseerd op tijd en geld e.d.

Tevens kan begrip voor de ander bijdragen aan de sfeer. In een situatie waarin meer 
begrip en respect is voor de positie en belangen van de ander blijft er meer ruimte 
over voor overleg en consensus. Indien begrip en respect er niet of te weinig zijn, dan 
verhardt de communicatie. In de vorm van een training kan hier aandacht aan worden 
besteed. Er kan bijvoorbeeld op individueel niveau gekozen worden voor het expliciet 
trainen van het vermogen tot inleven in en begrijpen van een ander. Dit dient te allen 
tijde als ondersteuning van individuele medewerkers die binnen de hiervoor geschetste 
structuren moeten functioneren

DEEL 2 / H5 - Uitwerking programma 'Stimuleer empathisch vermogen'
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DEEL 2 /

6 Uitwerking veiligheidsspel 6 

Om bestuurders de problematiek rondom tunnelontwikkeling en -veiligheid te laten 
ervaren, hebben het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid), TNO en het Genootschap voor 
Burgemeesters binnen de bestaande Burgemeestersgame1 het scenario Tunnelveiligheid 
ontwikkeld2. De Burgemeestersgame is een serious game die burgemeesters (maar 
ook andere bestuurders) de mogelijkheid biedt om laagdrempelig te oefenen 
met bestuurlijke dilemma’s. Het scenario Tunnelveiligheid behandelt het gehele 
tunnelontwikkelproces (vanaf de prilste ideevorming tot aan de in gebruik name en 
renovatie) en daarin de bestuurlijke verantwoordelijkheden (van contacten met de 
minister tot tunnelincidentbestrijding). 

Aan de hand van acht dilemma’s en adviezen van functionarissen uit het ruimtelijke en 
veiligheidsdomein schoolt de game bestuurders op de inhoud van tunnelontwikkeling 
en -veiligheid. De game kan zodoende gebruikt worden om inzicht te krijgen in de 
verschillende criteria die de verschillende partijen hanteren om aan te tonen of 
aangetoond te krijgen dat een (sub)systeem veilig is. Enkele voorbeelden van deze 
criteria vindt u in onderstaande tabel.

Partij Criterium Toetsmoment

Bevoegd gezag Als de adviseurs verklaren dat de tunnel veilig is. Openstellingsperiode

Veiligheids-

regio

Als de systemen die op dat moment gebruikt worden, 

aanwezig zijn en aantoonbaar goed werken.

Opleverdatum

Politie Als C2000-dekking voldoende is. Opleverdatum

Veiligheids-

beambte

Als aan het toetskader veiligheid wordt voldaan. Bouwplan

LTR / project-

directeur

Als aan de LTR en de stakeholders wordt voldaan. Contractdatum

Projectteam 

opdrachtgever

Als aan het contract aantoonbaar is voldaan en de 

stakeholders akkoord zijn.

Opleverdatum

DBFM- 

aannemer

Als aan de eisen van het contract wordt voldaan. Als 

de systemen voldoen aan de faaldefinities.

Contractdatum

Systeem-

integrator

Als alle systemen aantoonbaar goed met elkaar com-

municeren. Als de totale mean time between failures  

(MTBF) en mean time till repair (MTTR) voldoende zijn.

Site integration test 

(SIT)

1 http://www.infopuntveiligheid.nl/DossierItem/113/3814/burgemeestersgame.html

2 http://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/scenario-tunnelveiligheid-burgemeestersgame.aspx



 30 

IntegralIteIt In tunnelprojecten / Wederzijdse nieuwsgierigheid

Installateur Als het systeem redundant is aangelegd. Site acceptance test 

(SAT)

Software 

ontwerpers

Als de programmatuur getest is conform de eisen. Factory acceptance test 

(FAT)

TTI-ontwerpers Als het deelsysteem aantoonbaar aan de eisen 

voldoet.

Review definitief 

ontwerp/uitvoerings-

ontwerp

Maatwerk-

systeemleve-

rancier

Als het systeem aan de dan geldende stakeholder-

eisen van dat systeem voldoet.

Definitief ontwerp/ 

uitvoeringsontwerp

Productleve-

rancier

Veilig als het product voldoet aan geldende richtlij-

nen (CE). 

Besteldatum

Monteurs Als de checklijsten zijn ingevuld. Montage
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DEEL 2 /

7 Uitwerking projectverhaal Duizend-en-
een-nacht 7 

Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op  het projectverhaal voor interne 
stakeholders (tunnelbouwers, VTTI’ers, hulpdiensten, enz.). Een projectverhaal is een 
vertellende vorm van verslaglegging. Het instrument is een mes dat aan twee kanten 
snijdt, omdat het zowel de lezer/toehoorder meer inzicht geeft in het perspectief van 
de verteller, als de verteller dwingt zijn perspectief uit te leggen op een manier die 
begrijpelijk is voor de toehoorder. 

Ook in de handreiking Stakeholderstrategie voor complexe infraprojecten (door prof. 
Vreeswijk/KING, in opdracht van de LTR), wordt naar dit belangrijke instrument verwezen 
voor een succesvol project. We bouwen dan ook voort op deze kennis. Voor wie meer wil 
lezen: http://www.neerlandsdiep.nl/wp-content/uploads/2014/05/King_publicatie_
Handreiking_stakeholderstrategie_bij-vitale_infraschakels.pdf 

Op basis van onderstaande uitwerking kunt u voor uw eigen project een proces inrichten. 
Voor advies kunt u terecht bij de leden van de koplopergroep.

Algemene uitgangspunten
•	 Vanaf het begin (planfase) van een project wordt afgesproken om te kiezen voor deze 

vertellende vorm van verslaglegging.
•	 Een ‘gewoon’ projectverhaal beantwoordt het hoe en waarom van het project. In de 

functie die wij het geven, geeft het projectverhaal ruimte voor verschillende brillen en 
verschillende betekenissen die de tunnel heeft voor de verteller. Idealiter zien we het 
verhaal groeien door de diverse lagen en invalshoeken, en zien we een gezamenlijk 
deel ontstaan met de andere perspectieven als bloembladen eromheen.

•	 Degene die het verhaal vertelt, moet erover nadenken hoe hij zijn boodschap helder 
formuleert en zijn dromen, ambities en belangen en positie zo formuleert dat ze 
begrijpelijk zijn voor de toehoorders en de lezers. Wat moet de ander echt weten en 
snappen om zich te kunnen verplaatsen in het verhaal?

•	 Degene die het verhaal vertelt, maakt het verhaal persoonlijk en professioneel. Dus 
geen pr-prietpraat, maar ook geen college VTTI. Gebruik voorbeelden en vergelijkingen. 
Bij voorkeur is er een vast moment waarop dit verhaal wordt verteld (bijvoorbeeld 
tijdens een overleg, als lunchlezing, bij de projectstartup). Daarna wordt het vastgelegd 
als verhaal, bij voorkeur opgeschreven door een professionele redacteur.

•	 Iedereen mag het verhaal van begin tot eind lezen. Omdat niet alle partijen vanaf het 
begin betrokken zijn, is het projectverhaal zodoende een document waarbij nieuwe 
partijen eenvoudig de context en historie van een project leren kennen en zelf ook snel 
een medeverteller kunnen worden.

•	 Het inhuren van een professionele schrijver verhoogt de kwaliteit, maar ontslaat de 
deelnemers niet van de eigen verantwoordelijkheid hun eigen verhaal op te zetten.

•	 Het is noodzakelijk om iemand verantwoordelijk te maken voor dit instrument. Opties 
hiervoor zijn: projectsecretaris opdrachtgeverszijde in de voorbereidende fase en 
risicomanager, projectleider, communicatieadviseur en omgevingsmanager in de 
uitvoeringsfase.
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•	 Vorm is vrij met minimale eisen. Minimaal bestaat het uit eenrichtingsverkeer (zenden) 
en tweerichtingsverkeer (dialoog). Bijvoorbeeld: het maken van een boekje gecombineerd 
met presentaties. De uiteindelijke manier van verslaglegging kan (een combinatie van 
de volgende vormen) zijn: schriftelijk (boekje) als onderdeel risicomanagementsysteem 
(verplicht), presentaties (verplicht), aangevuld met video-opnames presentaties, (video-)
blogs, stripverhalen, beeldverhalen enz. 

Basisopgaven en standaardvragen
Er zijn drie basisopgaven en vijf vragen die in ieder verhaal moeten terugkomen.

De basisopgaven:
•	 'Als ik dit project moet samenvatten in vijf zinnen aan een buitenstaander, dan vertel ik...'
•	 Formuleer de maatschappelijke, economische en andere waarden van het project
•	 Formuleer de gezamenlijke projectdoelen

De vijf vragen die altijd moeten worden beantwoord:
•	 Wat is voor mij het ideale eindbeeld van dit project?
•	 Waar staan we volgens mij nu?
•	 Wat is mijn rol en mijn belang, zowel binnen het project als daarbuiten?
•	 Wat zijn mijn zorgen en waar ben ik trots op?
•	 Wat vind ik knap ingewikkeld?

Daarnaast heeft het projectverhaal altijd:
•	 Een verklarende woordenlijst
•	 Een verwijzing naar kennisbronnen voor wie meer wil weten
•	 E-mailadres, telefoonnummer, foto, LinkedIn-gegevens van de schrijver(s)

Partijen
Hieronder beschrijven we per fase de partijen die zouden moeten bijdragen aan het 
projectverhaal.

Voorbereidende fase (van planfase tot en met voorbereiding aanbesteding)
In deze fase is publieke opinie nog van grote invloed en van groot belang. M.e.r.-procedure 
en financiering zijn dominant. Vele opties liggen nog open. Degenen die profiteren van het 
eindbeeld (tunnel moet veiliger, tunnel moet anders, tunnel moet duurzamer, tunnel moet 
langer, überhaupt geen tunnel) zijn niet altijd de betalers. Dit proces kan soms jaren duren. 
Het is belangrijk om minimaal eenmaal per jaar (liever tweemaal per jaar) het verhaal te 
updaten. zo blijft de historie levend en krijgt het projectverhaal langzaam zijn vorm.

Schrijvers in deze fase:

Opdrachtgeverszijde Opdrachtnemerszijde

•	 Politiek verantwoordelijke (wethouder, 

gedeputeerde, minister)

•	 Burgerinitiatieven (diverse belangen in beeld)

•	 Bedrijven in de buurt

•	 Financiers

•	 Beheerders (Rijkswaterstaat, gemeente, 

ProRail, enz.)

•	 Stedenbouwkundige

•	 Ingenieursbureau

•	 Commissie m.e.r.

•	 Bevoegd gezag als verantwoordelijk voor de 

openstellingsfase
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Aanbestedingsfase
In deze fase zet iedereen zijn beste beentje voor aan opdrachtnemerszijde (iedereen wil 
immers de tender winnen). Aan opdrachtgeverszijde is de relatie meestal doordesemd 
van wantrouwen en ‘kaarten-aan-de-borst’. Toch is dit de fase waarin veel winst valt te 
behalen door te selecteren op samenwerkingsvaardigheden. Het projectverhaal kan ook 
daarbij een behulpzaam instrument zijn. 

Schrijvers in deze fase:

Opdrachtgeverszijde Opdrachtnemerszijde

•	 Projectdirecteur

•	 Tenderteam

•	 Jurist

•	 Bevoegd gezag

Consortia zouden als onderdeel van de inschrijving een paper/

presentatie moeten inleveren waarin ze hun visie op dit project 

en op integraliteit beschrijven. Hoe onderscheiden ze zich ten 

opzichte van de anderen op dat gebied? De winnende partij 

ziet zijn verhaal meteen opgenomen in het projectverhaal.

Ontwerpfase
Dit is de fase waarin een stevige basis gelegd moet worden voor wederzijdse 
nieuwsgierigheid. Wat nu kan worden opgelost, wordt later driedubbel uitbetaald (in 
euro’s, in tijdswinst, in minder conflicten).  Meestal gaat het hier over een traject van 
een jaar. In dat jaar zou moeten worden gestart met een kickoff van een dag waarbij de 
vijf belangrijkste mensen uit het team aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde 
hun verhaal vertellen: projectmanager, manager projectbeheersing, contractmanager, 
technisch manager en omgevingsmanager. 

In de loop van het jaar zou iedere drie weken tijdens een lunchlezing/ontbijtsessie/
werkoverleg een andere stakeholder moeten langskomen om zijn verhaal te 
vertellen. Minimaal: college bevoegd gezag, brandweerpreventie, tunnelbeheerder, 
onderhoudsmanager, VTTI-specialisten, systeemintegrator, .... Dit rijtje kan aan de hand 
van projectontwikkelingen naar behoefte nader wordt ingevuld

Eindresultaat: het basisverhaal staat. Er is een gezamenlijk gedragen eindbeeld en een 
gezamenlijk herkend beeld van elkaars rollen en belangen.

Bouwfase
In principe maakt ieder tunnelproject bouwfaseringskaarten en –planningen. Deze 
planningen gaan van grof naar fijn en lopen in fasen van een half jaar. Dat betekent 
dat het goed mogelijk is de belangrijkste nieuwe stakeholders binnen het project in te 
schatten. 
De bouwfaseringskaarten kunnen nu ook gebruikt worden als extra hulpmiddel in het 
projectverhaal. In plaats van alleen een verhaal in taal, krijgen we nu ook een verhaal 
in beeld. In Rotterdam, bij de ontwikkeling van het stationsgebied, is deze methodiek 
uitgebreid getest. Voor meer informatie zie 
http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2014/orde/stripverhaal-brengt-orde-
in-rotterdam.html

Extra opgave: de vijf sleutelfiguren aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde (zie 
startteam ontwerpfase) houden per persoon hun eigen top 10-stakeholders bij en 

DEEL 2 / H7 - Uitwerking projectverhaal Duizend-en-een-nacht
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schatten zelf in wanneer deze personen ‘ingevlogen’ moeten worden om hun verhaal te 
vertellen. Dit rijtje kan aan de hand van projectontwikkelingen naar behoefte nader wordt 
ingevuld.

Richting openstellingsfase
Loop terug naar de partijen uit de voorbereidende fase: is hun ambitie nog hetzelfde? 
Maar ook: worden ze blij van wat er nu opgeleverd wordt? Het projectverhaal wordt door 
deze stakeholders nu aangevuld met testimonials.

Openstelling 
Het projectverhaal kan gebruikt worden voor de evaluatie, als basis voor een eindverslag, 
een tentoonstelling en als overdrachtsdocument voor de beheerdersorganisatie.
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DEEL 3 /

8  Achtergrondinformatie projectcultuur 8 

Wat gaat er mis?
Medewerkers in het project communiceren niet meer zoals je wenselijk acht. ze maken 
‘ruzie’, er is discussie over de kleinste zaken, consensus wordt niet of zeer moeilijk 
bereikt, mensen praten langs elkaar heen, ze denken eruit te zijn, maar hebben elk een 
heel ander beeld. Of er wordt helemaal niet meer gecommuniceerd, of alleen op papier. 
Dit kost tijd en kan bovendien escaleren. 

Waarom gaat dit mis?
Een project als geheel kent een eigen cultuur met zijn eigen symbolen, rituelen en regels. 
Daarbinnen kan er sprake zijn van subculturen. Het blijft mensenwerk en het gedrag van 
mensen wordt onder andere bepaald door hun culturele vorming op allerlei niveaus. Wat 
is bijvoorbeeld de professionele achtergrond? Een expert in civiele techniek denkt nou 
eenmaal anders dan een software-expert, omdat de materie dit van ze vraagt. Wat is de 
juridische omgeving? Een complex project is onderverdeeld in deelcontracten waardoor 
het eigen belang hoger gewaardeerd kan worden dan het totale projectbelang. En zo 
spelen ook de nationale cultuur, sectorcultuur en organisatiecultuur een rol. 
Het benadrukken van dergelijke (sub)culturele verschillen kan worden ingezet om 
een economisch of ander voordeel te behalen. Hiertegenover staat het verkleinen van 
cultuurverschillen, de wil tot samenwerking. Het écht willen begrijpen is een belangrijk 
maar moeilijk grijpbaar fenomeen.

De gemeenschappelijke elementen uit een projectcultuur, zoals de taal, het logo, de 
waarden en normen en ruimtelijke context, geven kracht en motivatie om een project 
van de grond te krijgen; ze zorgen voor een fi ghting spirit. Fighting spirit is nodig voor 

Roermond stapt met tunnelproblemen
rechtstreeks naar minister Eurlings
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het slagen van een project, maar kent een lastige balans.Te sterke mate van identifi catie 
leidt tot een te sterke verbinding met de projectdoelen en kan leiden tot het uitsluiten 
van anderen (denk aan stakeholders, leden van andere subculturen). Projectmanagers 
moeten ware evenwichtskunstenaars zijn.

Door de omvang van (infrastructurele) projecten is een onderverdeling naar 
deelprojecten niet te voorkomen. Een dergelijke verdeling heeft vaak een overlap met 
de organisatorische verdeling: een bedrijf of bedrijfsonderdeel draagt zorg voor een 
deelproject. Daar waar integraal is samengewerkt in de tenderfase in een kleiner team, 
kan na de gunning de situatie ontstaan dat ieder zich vooral met zijn eigen werk gaat 
bezighouden. ze duiken als het ware met een duikboot in hun eigen contract en materie. 
Hierdoor kunnen eerder beschreven mechanismen worden versterkt: men verliest het 
algemene belang uit het oog en communicatie vindt vaak pas plaats als er een confl ict is 
ontstaan. Deze confl icten zijn dan veelal emotioneel en gaan gepaard met het weglekken 
van vertrouwen in de andere partij. Vertrouwen wordt op deze wijze niet opgebouwd 
gedurende de uitvoering van het project.

Confl icten bedreigen tunnelbudget

'Met alleen naar elkaar wijzen, komen we er niet'
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DEEL 3 /

9  Achtergrondinformatie faseovergangen 
en projectverhaal 9 

Wat gaat er mis?
Er wordt een nieuwe fase opgestart, waarin een aantal medewerkers uit de vorige 
fase weer betrokken zijn. Na een succesvolle afronding van de vorige fase met een op 
elkaar ingespeeld team, verloopt het project in de aansluitende fase ineens veel minder 
soepel. Ontwerpstukken worden niet begrepen of niet gebruikt, afspraken worden niet 
nagekomen, communicatie verloopt stroef. Tijdens de uitvoering blijken sommige 
doelstellingen verloren te zijn gegaan, de oplossing past niet meer op de initiële 
vraagstelling en hierdoor ontstaan problemen in de validatie.

Waarom gaat dit mis?
De projectcultuur in grote, met name langdurige projecten, is aan verandering 
onderhevig, vooral als er sprake is van overgangen. In verschillende fasen van een project 
domineren verschillende waardeoriëntaties. Bij faseovergangen verandert voornamelijk 
de context ofwel het klimaat waarin het project verder wordt uitgewerkt. Dit geeft een 
verandering in de logica die wordt toegepast (bv. politiek-bestuurlijke logica in de 
planvorming versus uitvoeringslogica in de realisatiefase). Hierdoor is er een verandering 
in de manier waarop wordt omgegaan met de informatie. Ook ontstaat er behoefte 
aan andersoortige informatie. In de overgangen is dan belangrijk deze wijzigingen 
niet alleen mechanisch te organiseren, maar ook aandacht te hebben voor symbolen, 
overgangsrituelen en verhalen (projectverhaal). Hierbij zijn alle stakeholders van belang, 
echter afhankelijk van de fase zal de bijdrage variëren.

Waarom kan een projectverhaal helpen?
Projecten zijn te beschouwen als verzamelingen teksten. Geschreven, gedrukte, gedachte 
of uitgesproken teksten die richtinggevend zijn en vormgeven aan het handelen 
van medewerkers. Een projectverhaal is als Duizend-en-een-nacht, een bundel met 
vertellingen. Het heeft een naam, bevat het doel of het motto van een project en maant 
de medewerkers bij te dragen aan het project. Het opstellen van het projectverhaal kan 
helpen een gezamenlijk beeld te creëren over te bereiken doelen en drijfveren. Het kan 
het verschil zijn tussen het 'stapelen van stenen' en het 'bouwen van een kathedraal'. 
Net als Duizend-en-een-nacht moet dit verhaal steeds opnieuw worden uitgedragen en 
verteld. Het dient dan als overkoepelde kapstok om microverhalen aan te koppelen.

Omwonenden boos over bouwput Noord/Zuidlijn
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Bij een complex project als een tunnelproject zijn er naast 'harde' factoren 
ook 'zachte' factoren aan te wijzen die kunnen bijdragen aan het slagen 
(of falen) van een project. Dit rapport biedt concrete handvatten voor het 
structureel en planmatig managen van die zachte factoren, waardoor 
gezamenlijke projectdoelstellingen haalbaar worden.  

Het sturen op zachte factoren kan gezien worden als onderdeel van 
volwassen risicomanagement. Het vergemakkelijkt de coördinatie, zorgt 
voor een betere binding met het project en draagt bij aan het gevoel dat 
een gezamenlijke klus wordt geklaard. Wederzijdse nieuwsgierigheid is dan 
ook een speerpunt van de koplopergroep, een gezamenlijk initiatief van de 
Landelijk Tunnelregisseur en het COB om een impuls te geven aan integraal 
werken binnen tunnelprojecten. 

Dit rapport is samengesteld door een deelcommissie van de koplopergroep. 
Het doel: meer kennis van en begrip voor de professionele wereld van 
andere partijen die bij het tunnelproject betrokken zijn. Door projecten 
vanuit een antropologisch perspectief te bekijken, zijn er concrete 
werkwijzen geformuleerd om projecten op de rit te zetten en te houden.

Wederzijdse 
nieuwsgierigheid

Integraliteit in tunnelprojecten
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