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Figuur 1.1 / Symptomen versus oorzaken.
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1 Inleiding 1

1.1 Onderzoeksvraag
Er zijn diverse signalen dat er gedurende het ontwerp, de bouw of de renovatie van een tunnel soms keuzes 
worden gemaakt die niet altijd goed aansluiten op de onderhouds- en exploitatiefase. dat geeft naast erger-
nis, in specifieke gevallen ook hogere kosten, een lagere beschikbaarheid en een lagere betrouwbaarheid. 

Binnen het platform Beheer en onderhoud van het CoB is dit fenomeen onderkend en is een initiatief 
gestart om de oorzaken te verkennen en aanbevelingen te doen voor mogelijke verbeterpunten, oplos-
singen en maatregelen.

deze werkgroep heeft de werktitel ‘schutting’ gekregen: hoe verlagen we de schutting tussen realisatie en 
exploitatie van een tunnel? Wat zijn de inhoudelijke dilemma’s? Wat zijn de bijbehorende cultuuraspecten? 
Hoe kunnen we deze in positieve zin beïnvloeden? speelt de contractvorm en de marktinschakeling hier 
een relevante rol? Allemaal vragen die de werkgroep heeft verkend, geanalyseerd en vertaald naar een set 
aanbevelingen voor mogelijke maatregelen.

deze subvragen zijn samengevat in de gedefinieerd onderzoeksvraag:

Hoe kunnen de verschillende schuttingen worden verlaagd, afgebroken of omgetrokken, zodat tunnels over 
hun levenscyclus zoveel mogelijk waarde creëren?

1.2 Samenstelling werkgroep
Er is geconcludeerd dat er meerdere schuttingen bestaan: tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, 
maar ook tussen de realiserende en beherende/onderhoudende partijen binnen de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer. de werkgroep is dan ook samengesteld uit deze verschillende bloedgroepen. Hierdoor 
wordt de problematiek vanuit de verschillende invalshoeken belicht. 

de werkgroep heeft bestaan uit de volgende leden:
• Hans Janssens (voorzitter), platformcoördinator CoB, senior adviseur tunnelveiligheid 

en assetmanagement doN Bureau
• Celeste Martens, manager maintenance Croonwolter&dros
• Cynthia sewbalak, contractmanager Rotterdamsebaan en renovatie koningstunnel 

gemeente den Haag
• Harry Engwirda, manager techniek infra Croonwolter&dros
• Hans Bruinsma, coördinerend specialist en adviseur tunnels Rijkswaterstaat
• Rob de Jong, systeemarchitect soltegro
• Marcel Morsing, senior business development Maxgrip

1.3 Aanpak
om het fenomeen 'schuttingen' te beschouwen, is een krachtenveldanalyse uitgevoerd (HOOFDSTUK 2). Gaat 
het bijvoorbeeld over één schutting of over meerdere? En enkel tussen twee partijen, of zijn er meerdere 
partijen bij betrokken? de krachtenveldanalyse laat ook zien welke beweging er gewenst is.

Vervolgens is door de werkgroep een root-cause analysis toegepast. Problemen worden vaak aan de 
oppervlakte zichtbaar door symptomen. de oorzaak is vaak niet meteen zichtbaar, enkel de gevolgen. de 
oorzaken liggen vaak dieper geworteld. Zoals hoofdoorzaken (root-causes) vaak onder te verdelen zijn in 
onderliggende deeloorzaken (causes), zijn de symptomen eveneens verder op te delen. FIGUUR 1.1 hiernaast 
geeft dit beeldend weer.

om tot effectieve oplossingen en/of maatregelen te komen, helpt het als de hoofdoorzaken en onderlig-
gende oorzaken inzichtelijk zijn. dan kunnen effectieve maatregelen en/of oplossingen bedacht worden 
en wordt symptoombestrijding voorkomen. op basis van een aantal symptomen zijn hoofdoorzaken en 
onderliggende oorzaken, problemen of uitdagingen geïnventariseerd. de hoofdoorzaken zijn in HOOFDSTUK 3 
nader uitgewerkt.
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Tabel 1 / asdfasdf
Tabel 2 / asdf
Tabel 3 / asdf
Tabel 4 / asdf

2 Krachtenveldanalyse 2

2.1 Schuttingen
op basis van een aantal verkennende en verdiepende werksessies heeft de werkgroep het krachtenveld 
nader geanalyseerd. Zoals in de inleiding reeds is gesteld, is er geen sprake van slechts één schutting 
maar zijn er meerdere schuttingen. Zo wordt er afstand ervaren tussen opdrachtgevende en opdracht-
nemende partijen. Aan beide zijden zijn er daarnaast verschillende organisatieonderdelen betrokken 
bij de realisatie van tunnels (bouwen) en bij het onderhouden en exploiteren van tunnels (behouden). 
figuur 2 geeft deze verschillende partijen weer op twee assen. Horizontaal zijn bouwen en behouden 
uiteengezet. op de verticale as staan opdrachtgever en opdrachtnemer.

op deze manier zijn vier mogelijke schuttingen zichtbaar:

• schutting 1: tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de ontwerp- en bouwfase van het 
nieuwbouw- of renovatieproject van een tunnel.

• schutting 2: tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de onderhoud- en exploitatiefase van een 
tunnel.

• schutting 3: tussen de projectorganisatie van het nieuwbouw- of renovatieproject en de 
(toekomstige) beheerder van de tunnel aan opdrachtgeverszijde.

• schutting 4: tussen de projectorganisatie van het nieuwbouw- of renovatieproject en de 
(toekomstige) onderhoudsorganisatie van de tunnel aan opdrachtnemerszijde.

Figuur 2.1 / Overzicht verschillende schuttingen.

Figuur 1 / Schematis
Figuur 2 / sdfg
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2.2 Gewenste situatie en bijbehorende beweging
om de ervaren afstand tussen partijen te verkleinen, is een beweging naar meer samenhang, meer 
integraliteit wenselijk. dit vergt een beweging van alle partijen. de onderstaande figuur geeft dit schema-
tisch weer: oplossingen en maatregelen zetten de beweging in gang zoals aangeduid met de pijlen. 

Figuur 2.2 / Gewenste beweging.
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2.3 Thematiek
de verschillende schuttingen zijn met de root-cause analysis onderzocht om te komen tot aanbeve-
lingen. de resultaten zijn getoetst en aangevuld op basis van interviews met mensen uit het werkveld.

om tijdens de analyse en de interviews de problematiek vanuit verschillende facetten te belichten, is 
een aantal thema’s gedefinieerd. deze zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Bij de aanbevelingen 
in HOOFDSTUK 4 komen deze terug.

Figuur 2.3 / Gehanteerde thematiek.
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3 Hoofdoorzaken 3
uit de verschillende werksessies en de gehouden interviews zijn talloze uitdagingen, problemen en 
onderliggende oorzaken naar voren gekomen voor de 'schuttingen' tussen realisatie en exploitatie. daar 
zijn tien hoofdoorzaken uit gedestilleerd. de onderliggende oorzaken zijn bewust niet allemaal verder 
uitgeschreven vanwege de omvang. de werkgroep heeft zich gericht op de hoofdoorzaken daar maat-
regelen op dat vlak naar verwachting het meest effectief zijn. Maatregelen op onderliggende oorzaken 
hebben vaak een beperkter effect op het geheel.

3.1 Bouwcultuur en geen beheercultuur
de afgelopen decennia stond de tunnelsector in het teken van nieuwbouw. de huidige infrastructuur is 
aangelegd en uitgebreid. organisaties zijn ingericht en gestructureerd voor de uitvoering van projecten 
met een concrete aanleiding en een concreet einde, namelijk een opengestelde tunnel. de exploitatie, 
het beheer en het onderhoud was hieraan ondergeschikt en volgend.

deze bouwcultuur heeft een aanzuigende werking gehad op financiële middelen, capaciteit en kennis 
van mensen, en politieke en bestuurlijke aandacht. Carrièremogelijkheden, persoonlijke ontwikkeling, 
organisatieontwikkeling, aanzien, imago, etc. worden veelal gerelateerd aan de bouwfase en in veel 
mindere mate aan de exploitatiefase van tunnels.

dit heeft ook te maken met de zogenaamde maintenance paradox; goede nieuwbouw en renovatie zijn 
zichtbaar, goed beheer en onderhoud zijn onzichtbaar, zie de figuur hieronder.

3.2 Verschil in dynamiek
Bouwprojecten kenmerken zich door veel verandering, zichtbare activiteiten, snelle besluitvorming en 
een beperkt aantal betrokken. Beheer en onderhoud kenmerkt zich door conservatisme, afstemming 
met vele betrokkenen en behoudend veranderen (focus op het behouden wat er is). de werkprocessen 
zijn anders en er zijn andere typen mensen bij betrokken, wat resulteert in een andere werkcultuur. dit 
verschil in dynamiek is in de tabel hieronder kort samengevat.

Figuur 3 / Schematis

Figuur 3.1 / Maintenance paradox.

• If you do nothing   slow deterioration, complaints, failures

• If you do something   Inconvenience, temporary measues

• If you do it right    No one sees it

• If you do nothing   No one sees it

• If you do something   You create something

• If you do it right    Celebration

MAINTENANCE

CONSTRUCTION
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Nieuwbouw Beheer en onderhoud

denkt in lineaire processen denkt in feedbackloops

stuurt op macht (extraversie) stuurt op zelfstandigheid (introversie)

Veel geld is veel macht Weinig geld is weinig macht

Efficiency is leidend Effectiviteit is leidend

Lost problemen op Voorkomt problemen

Aan de muur hangt de weekplanning Aan de muur hangt de jaarplanning

'Na mij de zondvloed' 'Ik zie de zondvloed'

3.3 Lerend vermogen beperkt, vakmanschap blijft essentieel
Ieder tunnelproject heeft een uniek karakter, ook wel getypeerd als 'one-off' projecten. Vakmanschap 
binnen de projectorganisatie blijft daardoor essentieel. Een groot aantal activiteiten betreft een 
ambacht. de overdracht van kennis is daardoor lastig. Niet alles is immers vast te leggen en middels 
dossiers over te dragen. keuzes worden vaak impliciet door de vakmensen tijdens het werk gemaakt. 

dit maakt de overdracht tussen bouwende en onderhoudende partijen lastig. Zowel bij aanvang van een 
project (van beheerder naar bouwer) als aan het einde van een project (van bouwer naar beheerder).

3.4 Lange cyclustijden
de totale doorlooptijd van tunnelprojecten is lang. Aan de oplevering van nieuw te bouwen of gere-
noveerde tunnels gaat een jarenlange voorbereiding vooraf. startende bij de eerste ideeën duurt het 
nog vele jaren voordat besluiten genomen zijn, ontwerpen definitief zijn, contracten gegund zijn en de 
bouw of renovatie kan starten. ook de bouw of renovatie zelf neemt enkele jaren in beslag. 

Vanwege de omvang, looptijd en complexiteit van dergelijke projecten is het niet mogelijk om deze 
vanuit de beheerorganisatie uit te voeren en worden ze veelal separaat, buiten de staande organisatie 
specifiek georganiseerd. de projectorganisatie heeft een eigen structuur, opgave en mandaat. om 
succesvol te kunnen zijn, heeft deze organisatie er belang bij de invloeden van buitenaf te beperken en 
binnen de gestelde kaders zo efficiënt mogelijk te handelen. Het is dan ook lastig om de bestaande of 
toekomstige beheerorganisatie, de toekomstige onderhoudende partij en overige betrokken aangesloten 
te houden.

3.5 Juridisering van projecten
Voor de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen verschillende contractvormen 
worden onderscheiden:

• Traditionele samenwerkingsvormen op basis van bijvoorbeeld uAV2012

• Geïntegreerde contractvormen op basis van uAV-GC, zoals turnkey, d&C

• ‘Innovatieve’ PPs-contracten, zoals dBfM(o)

Met de nieuwbouw en renovatie van tunnels is veel geld gemoeid. de rechten en plichten van de partijen, 
waaronder de risico-verdeling worden vastgelegd in contracten. onderdeel hiervan is de eisenspecificatie 
voor ontwerp en realisatie van de tunnel, maar ook voor het meerjarig onderhoud, als dat onderdeel 
is van het contract. Adequate risicobeheersing is van groot belang. Indien deze risico's niet goed 
beheerst worden, heeft dit gevolgen voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de tunnel. 

Het niet leveren van de prestaties – het niet voldoen aan de contractuele verplichtingen – kan grote 
financiële gevolgen hebben. ook deze risico’s worden beheerst door het sluiten van contracten tussen 
partijen waarbij risicoverdeling en soms zelfs risico-overdracht centraal staan. de focus hierop, evenals 
het boetesysteem in de contracten, resulteert ook in een verdere juridisering van deze projecten. 
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onduidelijkheden in de contractdocumenten, problemen in de informatieverstrekking en (on)voor-
ziene omstandigheden worden niet meer enkel door technisch inhoudelijk deskundigen beoordeeld, 
maar steeds meer ook door juristen. de zich verder ontwikkelende claimcultuur versterkt dit en drijft 
partijen eerder uit elkaar dan naar elkaar toe. 

3.6 Angst voor (bouw)fraude, corruptie en onrechtmatigheden
Heden ten dage hebben alle partijen nog steeds angst voor (bouw)fraude, corruptie en onrechtmatig-
heden. Voorzichtigheid en het strikt volgen van alle aanbestedingsregels is het credo. Hierdoor worden 
contracten omvangrijker en zijn de algemene voorwaarden, contractuele voorwaarden, betalingsvoor-
waarden, etc. fors aangescherpt. 

dit resulteert enerzijds in de hierboven reeds toegelichte juridisering. Anderzijds resulteert het ook in 
angst voor nieuwe samenwerkingsvormen, contractvormen of anderszins creatieve ontwikkelingen. 
daarnaast is angst niet de optimale basis om tot elkaar te komen; angst en wantrouwen vormen niet 
de juiste basis voor een goede en flexibele samenwerking.

3.7 Politieke sturing
omvangrijke infrastructurele projecten zoals de nieuwbouw en renovatie van tunnels zijn veelal politiek 
gestuurd. Ze worden tenslotte gerealiseerd met maatschappelijke gelden. Eigenaren van tunnels zijn 
overheden met een groot aantal belangen, betrokkenen, portefeuilles en opgaven. Hiertussen worden 
continu afwegingen gemaakt en compromissen gesloten. dit resulteert niet altijd in de beste oplos-
singen voor de projecten en beheerders.

3.8 Lastige besluitvorming door publieke omgeving
Tunnelprojecten vinden plaats in het publieke domein. Nieuwbouw- en renovatieprojecten zorgen 
voor hinder voor de omgeving. dergelijke projecten staan dan ook in de aandacht van omwonenden, 
belangenverenigingen, milieuverenigingen en andere betrokkenen. dit maakt de regievoering en 
besluitvorming complex, wat partijen uiteen kan drijven.

Figuur 3.4 / De spoortunnel in Delft had niet gebouwd kunnen worden zonder hinder voor de omwonenden. (Foto: COB)
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3.9 Kosten en baten niet altijd direct inzichtelijk
keuzes tijdens het ontwerp en de realisatie hebben invloed op de beheer- en onderhoudsfase. Zowel 
in financieel als functioneel opzicht, met betrekking tot levensduur, gemak, overlast, etc. Hier zijn niet 
altijd eenduidige kosten-batenanalyses vooraf van te maken. Bovendien worden de wensen, eisen en 
belangen van beheerders of anderszins betrokkenen niet altijd doorgrond en begrepen; ze kunnen en/of 
worden ook niet altijd financieel sluitend gemotiveerd.

daarnaast is er ook regelmatig sprake van baten die niet direct ten gunste van het project zijn of door 
de beheerder te gelde gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld waardestijging van vastgoed nabij de 
tunnel). de kosten lopen ook altijd voor de baten uit. Er kunnen vele jaren doorlooptijd tussen zitten, 
denk aan de terugverdientijd van energiereducerende maatregelen.

3.10 Hoog risicoprofiel
de complexiteit van tunnelprojecten is groot; de kans op uitloop op tijd, kosten en kwaliteit is dan ook 
groot. Partijen zullen er alles aan doen om deze risico’s te mitigeren. dat betekent vaak dat de invloed 
door andere partijen, wijzigingen in scope en/of eisen, etc. maximaal beperkt worden. Partijen 
verharden in de contractartikelen en de vooraf gedefinieerde scope en eisen en zullen terughoudend 
zijn om hier flexibel mee om te gaan. Niet alles is echter te voorzien en een flexibele houding kan 
onvoorziene zaken opvangen. 

3.11 Relatie oorzaken en schuttingen
Niet alle oorzaken zijn van toepassing op alle schuttingen. de onderstaande tabel geeft de relaties 
tussen de oorzaken en het type schutting weer.

§ Hoofdoorzaak Schutting 
OG-ON

Schutting 
realisatie-
onderhoud 
OG

Schutting 
realisatie-
onderhoud 
ON

3.1 Bouwcultuur en geen beheercultuur X X X

3.2 Verschil in dynamiek X X

3.3 Lerend vermogen beperkt, vakmanschap blijft essentieel X X

3.4 Lange cyclustijden X X X

3.5 Juridisering van contracten X X

3.6 Angst voor (bouw)fraude, corruptie en onrechtmatigheden X

3.7 Politieke sturing X X

3.8 Lastige besluitvorming door publieke omgeving X X

3.9 kosten en baten niet altijd direct inzichtelijk X X X

3.10 Hoog risicoprofiel X X
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4 Aanbevelingen 4
op basis van de geanalyseerde hoofdoorzaken heeft de werkgroep gezocht naar mogelijke maatregelen. 
de aanbevelingen hiertoe zijn gerubriceerd volgens de thema’s zoals toegelicht in PARAGRAAF 2.3.

4.1 Cultuur
4.1.1 Inleiding

Cultuur wordt gevormd door houding en gedrag van mensen. Gedrag komt voort uit persoonlijke 
voorkeuren, wat voor mens je bent en hoe je nu eenmaal vindt dat zaken moeten gebeuren. Maar 
ook dat is niet altijd doorslaggevend. Vergelijkbare situaties leveren in de regel vergelijkbaar gedrag 
op, onafhankelijk van wie er in die situatie staat. Gedrag komt dan voort uit een patroon van denken, 
voelen en handelen dat in de loop der tijd effectief is geweest voor de situatie. 

In het geval van een bouwende partij is het niet verrassend dat hij vaak een dominante en opportu-
nistische persoonsstijl kent. dat past nu eenmaal goed bij bouwen. Van de onderhouder zal het niet 
verrassen dat hij dienstbaar is en een meer conservatieve houding heeft. door de eeuwen heen heeft 
hem dat voordeel en successen opgeleverd.

dit patroon van denken, voelen en handelen, wat met de term cultuur aangeduid wordt, is een 
mentale programmering die kenmerkend is voor een bepaalde groep. Er is sprake van een groepseigen 
cultuur. deze cultuur ligt diep verankerd en is gebaseerd op gedeelde waarden. de cultuurdragende 
groep is er veel aan gelegen om die waarden te bewaren en te verdedigen. dit maakt de dialoog en 
samenwerking tussen bouwer en onderhouder niet eenvoudig.

Wat is er nodig?
om als bouwer en onderhouder met elkaar in gesprek te gaan, is dan ook meer nodig dan het devies: 
'ga in gesprek met elkaar, want het levert voordeel op voor het geheel'. 

Als de groepen regelmatig en langdurig met elkaar in contact komen, ontstaan er acculturatie; een 
verandering in culturele oriëntatie. Het meest gebruikte twee-dimensionele model van acculturatie 
is het model van Berry (1997), waarbij twee factoren van acculturatie gecombineerd worden tot vier 
acculturatiestrategieën, namelijk integratie, assimilatie, separatie en marginalisatie, zie FIGUUR 4.1 
hieronder.

Assimilatie en integratie zijn de processen waarbij culturen vermengen. de twee culturen nemen 
gebruiken van elkaar over, leren elkaars symboliek en onderliggende waarden begrijpen en er ontstaat 
een gedeelde cultuur met aan beide zijden een min of meer aangepast waardenpatroon.

Figuur 4 / asdfsadf

Figuur 4.1 / De mate waarin een groep zijn eigen cultuur behoudt (van beneden naar boven: niet of wel) en de cultuur van een 
andere groep overneemt (van links naar rechts: niet of wel). (Beeld: Berry, 1997)
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Maar ook cultuurvermenging is niet iets dat zomaar vrijwillig gebeurt. Er zijn interventies voor nodig. 
Er is een culturele scheidslijn die overbrugd zal moeten worden. Verdiepen in elkaars doelstellingen, 
eisen, normen en waarden, gedachtenpatronen en bijbehorende persoonlijke eigenschappen en 
karakter ligt daaraan ten grondslag. In de overige subparagrafen worden aanbevelingen gedaan ten 
aanzien van het aspect Cultuur.

4.1.2 Dialoog, verdiepen, herkennen en erkennen.
Het is een open deur: ga de dialoog aan met elkaar. Toch is dat wel een belangrijke stap. Ga de dialoog 
met elkaar aan over zaken als:

• Ieders belang

• Ieders drijfveren

• Ieders verantwoordelijkheid

• Ieders krachtenveld met betrokkenen, stakeholders en besluitvormers

• Ieders gevolgen op de lange termijn

• Ieders werkproces, activiteiten en daarvoor benodigde activiteiten

• Ieders zorgen

• Ieders normen, waarden, gebruiken, patronen en rituelen

kortom, verdiep je in de ander en verplaats je in elkaars wereld. dit gaat echter niet vanzelf en vergt 
concrete actie. Zorg voor structuur en periodieke herhaling. Pas dan ontstaan herkenning, erkenning 
en begrip over en weer, zullen houding en gedrag veranderen en zullen culturen veranderen en naar 
elkaar bewegen. 

4.1.3 Werk samen
de een die de ander zijn werk reviewt, beoordeelt en al dan niet accepteert is geen samenwerking. 
Evenals 'aanwezig mogen zijn bij overleggen' geen samenwerking is. Beide partijen zijn aan zet, werken 
samen aan één product, één doel, één opgave. En zijn daarmee ook samen verantwoordelijk. 

ook deze open deur is moeilijk om goed te implementeren en vergt interventies in de bestaande 
processen, gebruiken en patronen. Mogelijk moeten functies, verantwoordelijkheden en activiteiten 
binnen projecten anders belegd worden over de partijen. 

4.1.4 Beheerder als opdrachtgever
Voortbordurend op de vorige aanbeveling is het van belang de rollen tussen 'opdrachtgever' en 
'opdrachtnemer' en tussen 'bouwer' en 'behouder' anders te verdelen. overweeg de beheerder in de 
rol van opdrachtgever te positioneren, inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheid en mandaten. 
dit is een rolverdeling die binnen andere sectoren inmiddels gebruikelijk is: een opdrachtgevende rol 
vanuit de beheer- of assetmanagementorganisaties. 

4.1.5 Structuur als bepalend element
structuren en methodieken zijn medebepalend voor het gedrag van mensen binnen een organisatie. 
Toegepaste structuren, waaronder werkprocessen, functieprofielen en contractstructuren, zijn bij 
nieuwbouw anders dan bij beheer en onderhoud. dit creëert afstand. 

door structuren samen te smelten tot één gezamenlijk werkwijze, één werkproces, komen de verschil-
lende culturen samen waarbij eenieder zijn oorsprong herkent. dit start al bij de contractvorming en 
de inhoud van het contract, de toegepaste ontwerpmethodiek en beoordeling van ontwerpproducten, 
de dossiervorming, het opleidingstraject, etc. Het vergt de migratie van een juridisch contract naar een 
samenwerkingsverband met voordeel (financieel rendement) voor alle betrokken partijen.
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4.2 Contract
4.2.1 Inleiding

Contracten geven houvast ten aanzien van de scope en de inhoudelijke en proceseisen. Het geeft 
een kader bij onduidelijkheden en conflicten. Maar contracten geven ook schijnzekerheid, want 
niet alles is op voorhand te voorzien en eenduidig op te schrijven. daarnaast kennen nieuwbouw- en 
renovatieprojecten een lange doorlooptijd waarin bepaalde aspecten veranderlijk zijn. Betrokkenen 
veranderen, wet- en regelgeving is aan wijziging onderhevig en maatschappelijke aandachtspunten 
(bv. duurzaamheid, milieu, werkgelegenheid, verkeersintensiteit, etc.) kunnen verschuiven, wat 
resulteert in een gewijzigde behoefte.

Met een star en juridisch contract kan moeilijk geanticipeerd worden op veranderingen. Bouwende 
partijen zijn geneigd halsstarrig vast te houden aan het gesloten contract en het werk binnen de strak 
afgebakende eisen volbrengen. Het is dan ook van belang op zoek te gaan naar aangepaste contract-
vormen.

4.2.2 Beheerder/onderhouder verantwoordelijk voor contract en ontwerpbesluiten
In vervolg op de aanbeveling van PARAGRAAF 4.1.4, Beheerder als opdrachtgever, is het van belang de 
beheerder (of een gedelegeerde namens hem) verantwoording en mandaat te geven in relatie tot het 
contract en hem voldoende invloedrijk en dominant te positioneren in het projectmanagementteam. 
dit kan een bestaande rol zijn binnen het team (bijvoorbeeld als opdrachtgever, projectmanager of 
omgevingsmanager) of in een nieuw gedefinieerde rol . door de beheerorganisatie verantwoordelijk te 
maken voor het aanleg- of renovatiecontract, is deze in staat de rol als opdrachtgever ook daadwerkelijk 
in te vullen.

ditzelfde geldt voor de onderhoudende partij. deze dient tijdens de bouwfase reeds voldoende zeggen-
schap te hebben bij ontwerpkeuzes vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de onderhoudsfase en de 
bijbehorende prestaties. de onderhoudsorganisatie dient dan ook een dominante rol en bijbehorende 
mandaten te krijgen binnen de projectorganisatie aan opdrachtnemerszijde. ontwerpbesluiten dienen 
door de onderhoudende partij getoetst te worden.

Figuur 4.3 / De Gaasperdammertunnel is gebouwd met een DBFM-contract. In het artikel De impact van een M in het contract leg-
gen Wijnand Mellegers van aannemerscombinatie IXAS en Frans de Kock van Rijkswaterstaat uit hoe bij het project vanaf het begin 
rekening is gehouden met beheer en onderhoud. Het lichte asfalt is een van de tastbare resultaten. (Foto: COB)

https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/januari-2019/beter-beheer/de-impact-van-een-m-in-het-contract
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4.2.3 Pas een UAV-gc contract aan met het goede uit DB(F)M contracten
uAV-gc contracten creëren een harde scheidslijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook 
tussen aanleg en onderhoud. dB(f)M contracten daarentegen redeneren vanuit de gehele levenscyclus. 
Hierbij worden ontwerpkeuzes gebaseerd op afwegingen waarbij de total cost of ownership (TCo) 
veelal leidend is. dB(f)M contracten bieden hierdoor ingrediënten die ook voor niet-dB(f)M contracten 
een verbetering kunnen brengen. dit vergt nog een nadere contractanalyse en een impactanalyse van 
de uAV-gc.

4.2.4 Voeg topeisen toe vanuit beheer en onderhoud
Veelal wordt vanuit de technische behoefte een operational concept description (oCd) opgesteld bij 
aanvang van een project. Voorzie dit oCd van voldoende gebruik-, beheer- en onderhoudseisen en 
functionaliteiten. Redeneer hierbij vanuit het beheer en het gebruik van de desbetreffende tunnel.

ook contracten voor nieuwbouw en renovatie bevatten vaak een beperkt aantal beheer- en onder-
houdseisen. daarentegen zijn instandhoudingscontracten juist hierop gebaseerd. Breng deze twee 
typen contracten dan ook dichter bij elkaar en voeg in nieuwbouw- en renovatiecontracten proceseisen 
toe ten aanzien van beheer en onderhoud, vereis goede beheerfunctionaliteit in de systemen en goed 
onderhoudbare en vervangbare installaties en bouwdelen. 

4.2.5 Financiële ruimte beheer en onderhoudsaspecten tijdens het ontwerp
Tijdens het ontwerp van een nieuwbouw- of renovatieproject worden afwegingen gemaakt om 
ontwerpkeuzes te onderbouwen. Regelmatig halen de keuzes die voor beheer en onderhoud optimaal 
zijn (gezien de TCo), de eindstreep niet, vanwege het niet-beschikbaar zijn van hiervoor benodigde 
aanvullende gelden in de ontwerp- en bouwfase. 

Het totale budget voor de nieuwbouw of renovatie is belegd bij het project. Het is zaak om de beheerder 
en onderhouder vanuit dit totale nieuwbouw- of renovatiebudget de financiële ruimte te bieden om de 
TCo-optimaliserende keuzes onderbouwd te kunnen financieren.

4.2.6 Maak de achtergrond – het waarom – van eisen duidelijk 
In contracten is de achtergrond, het waarom, van eisen vaak niet inzichtelijk. daardoor is het vaak niet 
mogelijk om gefundeerd goede levenscyclusafwegingen (life cycle costing, LCC) te maken. door voor 
iedere LCC-relevante eis een toelichting op te nemen, kunnen afwegingen beter opgesteld en gescoord 
worden waardoor LCC afgedwongen kan worden.

4.2.7 Koppel financiële stromen
koppel de financiële stromen die nu de realisatie scheiden van de beheer en onderhoud op een wijze 
dat er gelden voor de realisatie gebruikt kunnen worden om lagere exploitatiekosten (of hogere 
beschikbaarheid of betrouwbaarheid) tijdens de beheer- en onderhoudsfase te bewerkstelligen. 
ontwikkel diverse te verwachte TCo-scenario's waarin ontwerp- en beheerscenario’s worden ont-
wikkeld en vergeleken vanuit een optimale TCo.

4.3 Samenwerking
4.3.1 Inleiding

Het onderwerp samenwerking is reeds genoemd bij het aspect cultuur en bij het aspect contract. 
Maar het vergt meer dan enkel de bovenstaande aanbevelingen. samenwerking wordt gevormd door 
menselijk acteren en dit acteren wordt bepaald door de geboden randvoorwaarden (contract) en de 
meegebrachte gebruiken, gewoontes en patronen (cultuur).

Het contract kan initiërend zijn. Zo zijn er mooie ontwikkelingen zichtbaar in de vorm van bouwteam-
contracten. Het contract is doorspekt met samenwerking vanuit de visie elkaar hard nodig te hebben 
voor de betreffende opgave. deze opgave is dusdanig complex en/of omvangrijk dat alle resources van 
de verschillende partijen benodigd zijn. Een dergelijk ontwikkeling is vooral zichtbaar tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer.



HoofdsTuk 4 - Aanbevelingen

Pagina 17 van 22

Met behulp van dB(f)M-contracten of ingrediënten daaruit wordt de samenwerking tussen bouwen en 
onderhouden gestimuleerd. dit heeft vooral effect aan de opdrachtnemerszijde. Eén partij wordt door de 
opdrachtgever verantwoordelijk gehouden voor zowel aanleg/renovatie als langjarig onderhoud.

Een hechte samenwerking tussen álle partijen is en blijft lastig en is de volgende stap. Het vergt een 
combinatie van het denken in bouwteams en het denken in dB(f)M-structuren en incentives. Maar 
bovenal vergt het een structuur waarbij partijen zich kunnen verdiepen in elkaar, daarop acteren en 
daarop renderen. Het vergt dan ook nieuwe belonings- en contractstructuren. Pas dan zal de gewenste 
beweging werkelijkheid worden. 

4.3.2 Expliciete aandacht voor samenwerking
Goed samenwerken gaat niet vanzelf. Het vergt expliciete aandacht. Het begint met samenkomen en 
echt samen aan de slag gaan. dat betekent samen werken aan documenten en producten i.p.v. een 
verdeling van produceren (opdrachtnemer) en reviewen (opdrachtgever). 

ondanks het feit dat er altijd een juridische verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 
zal blijven bestaan, zou het streven moeten zijn dat de herkomst van een teamlid (opdrachtgever of 
opdrachtnemer) niet meer van belang is. deze herkomst wordt dan met de tijd ook steeds minder 
zichtbaar. Het is het teamresultaat waar het om gaat. Er zijn vormen van bouwteams waarbij dit met 
succes vergaand is doorgevoerd.

Bestaande (hiërarchische) structuren tussen partijen moeten losgelaten durven worden. Goed 
samenwerken vereist dat partijen zich in elkaar verdiepen, elkaars belangen, doelstellingen, normen 
en waarden, gebruiken en werkmethodes begrijpen en genegen zijn hierin naar elkaar op te schuiven. 

dit betreft culturele aspecten die niet vanzelf veranderen. dit vergt expliciete aandacht en bijbehorende 
activiteiten. denk hierbij aan teamactiviteiten, samenkomsten, project start-up (Psu) en project 
follow-ups (Pfu) waarbij de zachte kant (soft skills) geagendeerd worden en samenwerkingsvaardig-
heden geprikkeld en getraind worden.

4.3.3 Teamsamenstelling en teamvorming
om tot samenwerking te komen, is ook wat extra's vereist bij de vorming van het team. Het gaat niet 
langer enkel om de inhoudelijke bijdragen en kwaliteiten van teamleden; samenwerkingsvaardigheden 
en competenties zijn van groot belang. 

samenwerking tussen partijen aan de verschillende zijden van de schuttingen vergt teamleden die 
over schuttingen durven en willen kijken, zich willen en kunnen verdiepen en verplaatsen in de ander 
en kunnen en willen acteren vanuit het bovenliggende, grotere belang. dit zijn eigenschappen die 
niet iedereen van nature heeft. Teamleden, zeker in de aansturende laag van projecten, dienen hierop 
geselecteerd te worden. Indien een of meerder teamleden hier niet in blijken te passen, dient ingegrepen 
te worden.

Wederzijdse nieuwsgierigheid

Voor de ‘zachte’ factoren die kunnen bijdragen aan het slagen (of falen) van een 

tunnelproject heeft een COB-werkgroep in 2014 concrete handvatten op een 

rij gezet. Deze helpen bij het structureel en planmatig managen van de 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. Door tunnelprojecten vanuit een antropologisch perspectief te 

bekijken, zijn er concrete werkwijzen geformuleerd om projecten op de rit te 

zetten en te houden.

Het rapport is te downloaden vanaf de kennisbank: www.cob.nl/kennisbank

https://www.cob.nl/kennisbank
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4.3.4 Projectmanagement- en leiderschapsstijl op basis van vertrouwen
Net als de selectie van de teamleden en de aansturing is het van groot belang het juiste projectma-
nagement te selecteren. samenwerken start met vertrouwen in elkaar. Vele projecten en contracten 
werden/worden bestuurd vanuit wantrouwen. dit is een cultuuraspect (zie PARAGRAAF 4.1) waar 
expliciet op geacteerd dient te worden door het projectmanagement.

Vanuit gezamenlijk optrekken voor het bovenliggende doel (een beheerst project met een voldoende 
resultaat) wordt vertrouwen in positieve zin gevoed. Het stimuleert creatieve oplossingen en 
enthousiasme in het team. Vertrouwen ontvangen werkt motiverend en is aanstekelijk voor alle 
teamleden.

de selectie van het projectmanagement en de leiderschapsstijl is dan ook van cruciaal belang. Het 
betreft een verandertraject van cultuur en werkmethode dat gesteund en ondersteund dient te worden 
door project- en lijnmanagement. Het vereist management met competenties op het gebied van 
verandermanagement en cultuursensitiviteit.

4.3.5 Contractvorm en/of contracteisen, acteren op de letter of in de geest
Het contract is randvoorwaardelijk; het contract moet voldoende mogelijkheden bieden om de 
samenwerking vorm te geven en hiërarchische en juridische werkstructuren te voorkomen. Het dient 
geen juridisch contract te zijn met vele administratieve en juridische eisen en boeteregelingen. Het 
dient de juiste werkprocessen en samenwerking te verlangen en te resulteren in een eerlijk rendement 
voor alle partijen. Bouwteam- of alliantiecontracten bieden hier mogelijkheden toe. Maar ook dB(f)M 
bevatten goede incentives en structuren.

Het helpt als het contract voorzien is van eisen aan werkwijzen, werkmethoden en activiteiten op het 
vlak van samenwerking en op het juiste abstractieniveau. dit bepaalt of een project acteert naar de 
letter van de eisen of naar de geest van het contract (de bedoeling). 

4.3.6 Smelt verschillende structuren en werkmethoden samen
structuur is een gedragsbepalend element. Werkstructuren en teamstructuren, maar ook werkmethoden 
en werkprocessen, bepalen het gedrag van de betrokken mensen. En die structuren verschillen aan de 
zijden van de schuttingen. 

structuren bij opdrachtgevers zijn anders dan bij opdrachtnemers. onder andere vanwege het verschil 
in doelstellingen en belangen. Maar ook de structuren bij een projectorganisatie zijn anders dan bij 
beherende of onderhoudende organisaties. daardoor creëren ze afstand en resulteren ze in onwetend-
heid en onbegrip.

de samenwerking kan enkel effectief zijn als de verschillende structuren samengebracht worden tot 
één gezamenlijk structuur; één gezamenlijke organisatie, één gezamenlijk werkproces, dat samen 
wordt uitgevoerd. dit dient al te starten bij de contractvoorbereiding (tussen de verschillende betrokken 
partijen en belanghebbenden) en pas te eindigen als het project volledig is afgerond en ondergebracht 
is bij de lijnorganisaties.
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5 Slotwoord 5
de migratie van een bouwcultuur naar een beheercultuur vergt een samenstel van maatregelen 
zoals hierboven geschetst. dit dient aangevuld te worden met coaching en begeleiding van nieuwe 
werkvormen die horen bij bouwteam, dB(f)M en/of alliantie-achtige structuren. Het vergt leren door 
fouten te maken en deze met elkaar en de sector te delen. Het vergt nieuwe creatieve werkvormen. dat 
vergt op zijn beurt weer het durven loslaten van bestaande structuren, gewoonten, contracten, etc. 

Er is feitelijk sprak van evolutie. dit is een langlopend proces dat enkel doorlopen kan worden in kleine 
stapjes, ingezet door beperkte en behapbare interventies. Maar het vereist tevens aandacht voor 
de culturele aspecten en de samenwerkingsnoodzaak. Pas dan zullen schuttingen kunnen worden 
verlaagd of zelfs weggenomen. Het start met samenkomen en elkaar begrijpen voordat echt samen 
gewerkt kan worden aan de voorliggende opgaven.

de tunnelsector staat aan de vooravond van een enorme vervangingsopgave. Hierbij spelen alle partijen 
aan de verschillende zijden van de schuttingen een actieve rol. Het op tijd vormen van een goede 
samenwerking is dan ook meer dan ooit van groot belang. opleidingen en cursussen dragen daaraan bij. 
Hoewel deze nog veelal gestoeld zijn op het ontwerpen van nieuwe objecten, komt er al meer aandacht 
voor het exploiteren, aanpassen en renoveren van bestaande objecten. 

de werkgroep heeft gepoogd de gewenste evolutie vanuit verschillende oogpunten en invalshoeken 
te belichten. Zij hebben dit met veel plezier in een divers samengesteld team gedaan. Het onderwerp 
is groots en niet zomaar met een paar maatregelen op te lossen. dat is dan ook zeker niet de intentie 
geweest. de aanbevelingen zijn bedoeld als eerste stap of als inspiratie.

de evolutie van bouwen naar onderhouden vereist beweging, een verandering van eenieder binnen 
de sector. Het is een omvangrijk en divers avontuur dat enkel samen vormgegeven kan worden. de 
werkgroep hoopt met dit schrijven een klein stapje bij te dragen aan dit avontuur.
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Tijdens de realisatie van een tunnelproject worden soms keuzes gemaakt die niet goed 
aansluiten op het beheer en onderhoud tijdens de exploitatiefase. In dit rapport zijn tien 
hoofdoorzaken op een rij gezet en worden aanbevelingen gedaan om de 'schuttingen' te 
verlagen of omver te trekken.

Als keuzes in de ontwerp- en bouwfase niet goed zijn afgestemd op het toekomstige 
beheer en onderhoud, geeft dat naast ergernis, in specifieke gevallen ook hogere kosten, 
een lagere beschikbaarheid en een lagere betrouwbaarheid. uit het onderzoek van 
een werkgroep vanuit het CoB-platform Beheer en onderhoud zijn talloze uitdagingen, 
problemen en onderliggende oorzaken naar voren gekomen. de tien hoofdoorzaken 
omvatten onder meer het verschil in dynamiek, de afhankelijkheid van vakmanschap 
en de 'juridisering' projecten.

de aanbevelingen zijn gerubriceerd volgens de thema's cultuur, contract en 
samenwerking. Het kan bijvoorbeeld helpen om de beheerder als opdrachtgever 
te positioneren, of om de gedachten achter contracteisen nader toe te 
lichten, zodat keuzes beter toegespitst kunnen worden op de gehele 
levenscyclus. samenwerking kan onder meer bevorderd worden door het 
totstandbrengen van één gezamenlijk werkproces.

Van realisatie 
naar exploitatie
Verkenning naar verlagen van de 'schuttingen' 

tussen bouwen en onderhouden
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