
Sturen op basis van Kwaliteit, 
Integraliteit en Samenwerking

Dienstbaar zijn aan de opdracht.



Hoe zijn we tot KIS gekomen ?



Nieuwe opdracht, icoon Rotterdam.



Ambitie voor de Maastunnel

• Met elkaar leuke tijd doorbrengen

(work hard and have fun!).

• Tijdig en op goede manier realiseren.

• We willen het samen doen.

• Leren met en van elkaar.



Andere werkwijze, KIS als leidraad

• Kwaliteit, Integraliteit en Samenwerking basis 
voor het succes.

• Steun gezocht bij COB.

• Plant het zaadje vroeg. 

• Steun van aanbestedingsjuristen.

• Trek het door in de contractuele periode.



KIS operationeel maken

•Definitie opstellen.

•Parameter in de 
aanbesteding.

•Kapstok in de 
bouwvergadering.



Aan de slag met KIS (niet instrumenteel)

• Goede partner met kennis van zaken.

• Samen werken in open zaal zonder muren, één koffieautomaat.

• Voor elkaar werkzaamheden uitvoeren en kennis delen.

• Teams ontwikkelen zich en groeien samen tot 1 team. 

• Elkaar blijven helpen.

• Je persoon meenemen in het werk.



De drie pijlers voor samenwerken

1. Wat moet er gemaakt worden? Om geloofwaardig te 

zijn, moet je wel verstand van zaken hebben.

2. Wederzijdse en gezamenlijke inspanningen? Je moet 

bereid zijn voor je partner een extra stapje te zetten. 

3. Relationele kant op orde? Ken jezelf en ken je partner.

De samenwerking werkt op het moment als de drie pijlers in de dagelijkse praktijk afdoende aanwezig 
zijn. De aanpak vraagt om een goede combinatie van soft en hard skills. 



Positieve samenwerking doet wat mensen

• Basisvoorwaarde is een veilige 
werkomgeving.

• Fouten maken mag, maar we leren er 
wel van.

• Stel je als projectmanager open en 
toon zwakheden.

• Zorg voor een substantiële 
Convergentiefase om elkaar goed te 
leren kennen.



Aantrekkelijke werkomgeving

• Het loopt lekker.

• Kostenefficiency.

• Achterban komt aan de 
samenwerkingstafel.



Ging alles dan alleen maar soepel ?

• Er ging nog best veel onzekerheid/uit te zoeken mee vanuit 
Convergentiefase naar Realisatiefase. Maar we hadden 
elkaar tijdens de Convergentiefase wel gevonden en dat 
hielp om wijzigingen samen op te pakken.

• Verschil van inzicht in kostenniveau. Er is echter een 
samenwerking gerealiseerd die beide partijen vast willen 
houden.

• Voortgang planning westbuis kritisch, hard werken. 



Convergentiefase

• 1 jaar samen zonder druk 
uitvoering.

• Samen plannen verder 
uitwerken.

• Onderzoeken doen in de tunnel.

• Toetsen nul-dossier.

• Starten met software-
ontwikkeling.



Sloop van de rijvloer

Westbuis, sloop d.m.v. zagen en 
uithijsen beton elementen

Oostbuis, sloop d.m.v. ‘knabbelen’



Hydrojetten ondervloer

Hydrojetten westbuis Hydrojetten oostbuis



Betonstorten ondervloer en rijvloer
Betonstorten ondervloer Betonstorten rijvloer



Tegelwerk

Realiseren goede ondergrond Aanbrengen tegelwerk



Langsventilatie

Verhoogd tunneldak, ‘oude dak 
eruit rijden’

Verhoogd dak t.b.v. ventilatoren



Brandblusinstallatie

Aanleg ondergronds waterbassin Hulppostkast



Ontwikkelen van oplossingen

• Mock-up in de tunnel (80% 
versie).

• Met stakeholders verbeteren 
mock-up.

• Draagvlak voor uiteindelijke 
oplossing.



Verlichting behoudt look and feel

LED-amberkleurig LED-wit



Zandkleurig asfalt

Aanleg Strepen banden motoren



Tevreden en trots!



Tevreden en trots


