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1 Inleiding 0
Dit rapport is onderdeel van de ontwikkellijn Digitalisering binnen het tunnelprogramma van het COB. 
Er is onderzoek gedaan naar een besluitondersteunende methode om de tunnelbeheerder te helpen 
bij een businesscase voor een digitaliseringsvraagstuk. 

1.1 Aanleiding
Digitalisering heeft effect op iedereen in de maatschappij, met voor- en nadelen. En dat geldt zeker 
ook in technische omgevingen zoals een tunnel, waar tijdens de hele levenscyclus van het object 
allerlei vormen van digitalisering worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Conceptfase: conceptuele digital twins en eisenmanagementsystemen.

• Ontwerpfase: digital twins met dynamisch gedrag met model based systems engineering.

• Realisatiefase: hulp van 3D-robots met lasers om te bepalen waar gaten geboord moeten worden.

• Testfase: geautomatiseerde testen met hardware-in-the-loop buiten de tunnel.

• Vergaande digitale systeemintegratietesten (SIT’s).

Uit de huidige praktijk blijkt dat er onvoldoende inzicht is in wat investeren in digitale oplossingen 
oplevert voor de tunnelbeheerder en dat er geen businesscasemodellen zijn die dit inzicht geven. 
Voorbeelden vanuit het verleden zijn o.a. de Velsertunnel waar de meerwaarde (toepassen van het 
3D-model in de beheerfase) onvoldoende inzichtelijk gemaakt kon worden, omdat de benodigde 
informatie ter onderbouwing van de businesscase niet beschikbaar of betrouwbaar was. Een 
vergelijkbaar situatie speelt zich af bij het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) rondom de bouw-
blokken van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV). Ook hier wordt gerekend op 
microniveau terwijl de ambities op macroniveau liggen. Dezelfde vragen liggen ook op tafel bij Aanpak 
Wegtunnels Amsterdam (AWA) en de tunnelbeheerorganisatie Amsterdam. Daar wordt gewerkt aan 
een maatschappelijke businesscase waarbij de tunnelbeheerder zoekt naar een wijze om niet alleen 
de voordelen inzichtelijk te maken, maar ook de nadelen op de langere termijn (zoals de impact op 
de beheerorganisatie). In Vlaanderen wordt gekeken naar juist een verbreding en verdieping van de 
investering in digitalisering en worden tunnels straks een onderdeel van een hele digitale familie van 
alle objecten.

Ontwikkelingen in digitale oplossingen worden in de huidige maatschappij gedreven door markt-
partijen. Binnen de lopende realisatieprojecten wordt de wijze van inzet van digitale middelen vooral 
door de opdrachtnemer bepaald. Bij afwegingen wordt de toekomstige beheerder en de beheerfase 
(uiteindelijke ‘opdrachtgever’ van tunnelprojecten) veelal niet betrokken. Diezelfde beheerder kan ook 
later niet goed afwegen welke meerwaarde dergelijke oplossingen bieden. Dit is de aanleiding om de 
tunnelbeheerder in de beheerfase centraal te stellen als stakeholder in dit onderzoek.

1.2 Doelstelling
Het doel van dit rapport is om de tunnelbeheerder een stappenplan te bieden waarmee een business-
case kan worden opgesteld voor een digitaliseringsvraagstuk. Uit de praktijk blijkt dat een afweging 
om wel of niet over te gaan op investeren in digitale oplossingen veel meer is dan een kwantitatieve 
beoordeling. Daarom wordt binnen dit rapport ingezoomd op de kwalitatieve criteria. 

Met behulp van het ontwikkelde template heeft de tunnelbeheerder de mogelijkheid om kwalitatieve 
criteria te gebruiken om de meerwaarde van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen, ofwel:

Een generiek toepasbaar besluitondersteunende methode, waarmee een 
businesscase kan worden opgesteld, om de meerwaarde van nieuwe digitale 
ontwikkelingen voor tunnelbeheerders te kunnen toetsen.
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1.3 Aanpak
Het template is mede tot stand gekomen door criteria te inventariseren en deze door middel van 
interviews te toetsen bij verschillende personen die betrokken zijn of een verantwoordelijkheid hebben 
binnen de tunnelbeheerorganisaties. Hierbij zijn zowel rijks- als niet-rijkstunnels benaderd. De 
interviews hebben als doel gehad om er achter te komen hoe beslissingen worden genomen en om een 
gevoel te krijgen bij de opgestelde criteria. In het template staan de criteria benoemd en zijn deze ook 
gewogen. Het is aan de gebruiker van het template om te beoordelen of de criteria aangevuld of anders 
ingevuld moeten worden afhankelijk van de situatie. Het template geeft een richtlijn die open staat 
voor aanvullingen en doorontwikkeling. 

Voor de kwalitatieve analyse wordt gebruikgemaakt van aspecten uit multicriteria-analyses (MCA). 
MCA is een beslissingsanalyse die meerdere (conflicterende) kwalitatieve criteria in de besluitvorming 
evalueert. De tool wordt gebruikt door vrijwel iedereen in het dagelijks leven, een mens neemt hiermee 
duizenden beslissingen op een dag, maar ook in het bedrijfsleven en bij de overheid wordt de methode 
vaak toegepast.

Een MCA lijkt op een kosten-batenanalyse, maar heeft als voordeel dat niet enkel monetaire eenheden 
vergeleken kunnen worden. Bij het maken van veelomvattende of belangrijke beslissingen dient er 
rekening te worden gehouden met meerdere criteria of maatstaven. Het vergelijken van tegenstrijdige 
criteria, zoals kwaliteit en kosten, kan soms onduidelijk en verwarrend zijn. Het nemen van een beslis-
sing gebaseerd op meerdere criteria met behulp van de MCA-tool kan dan duidelijkheid verschaffen. 
Door het structureren van complexe problemen en het analyseren van meerdere criteria worden er 
beter geïnformeerde en gerechtvaardigde beslissingen genomen. 

Uiteindelijk zullen ook de 'harde' kosten en baten een rol spelen in het besluit. Hier is geen nader 
onderzoek naar gedaan, maar er wordt wel kort ingegaan op de kwantitatieve analyse waarin de baten 
(=ontvangsten en besparingen ) tegen de kosten (=operationele uitgaven) afgezet worden.  

1.4 Opbouw van dit rapport
Het vervolg van dit rapport is een toelichting op het te doorlopen stappenplan. De lezer kan dit rapport 
zien als een begeleidend schrijven om tot een ingevuld template te komen. Het template is zelf los als 
Excel-bestand te downloaden via de kennisbank van het COB: www.cob.nl/kennisbank. 

In STAP 1 wordt ingegaan op het belang van een goede beschrijving van de context waarin een beslissing 
moet worden genomen. De daaropvolgende stappen 2, 3, 4, 5 en 6 gaan in op de analyse, waarbij een 
onderverdeling is gemaakt in kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De laatste stap (7) is de conclusie 
voor een onderbouwde keuze. In BIJLAGE A wordt schematisch weergegeven hoe de verschillende 
stappen van de kwalitatieve analyse zich met elkaar verhouden.

Zoals beschreven in de inleiding van dit rapport, is bewust het perspectief van de tunnelbeheerder 
gekozen en niet het perspectief van de markt of opdrachtgever. Het template kan ook gebruikt worden 
door marktpartijen en ontwikkelaars om het perspectief van de toekomstig beheerder mee te nemen. 
Bij het vullen van het template zou een expertteam ingezet kunnen worden om zo ook de genoemde 
kwalitatieve criteria te kunnen wegen. 

Multicriteria-analyses (MCA)

MCA is een wetenschappelijke evaluatiemethode om tussen diverse discrete alternatieven een rationele keuze 

te maken op basis van meer dan één onderscheidingscriterium. Bijvoorbeeld: met MCA kunnen scores op 

economische, ecologische en sociale criteria bij elkaar worden opgeteld, om alternatieve trajecten voor een 

nieuwe weg te rangschikken. De doelen van een MCA zijn het ordenen van gegevens, het transparant maken van 

beslissingsprocessen en het ondersteunen van beslissers.

https://www.cob.nl/kennisbank
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Voorbeeld: de speeltuin

Stelt u zich eens voor dat u in een huis met een grote tuin woont, in een rustige woonwijk in een middelgrote 

gemeente. Uw kinderen zijn gek op de speeltuin en u overweegt nu om in uw eigen tuin een of meer speel-

toestellen te plaatsen. Dat kost uiteraard geld, dus de vraag is: weegt de investering op tegen het plezier dat je 

ervoor terugkrijgt? Omdat bij dit besluit, net als bij een digitaliseringsvraagstuk, een grote rol is weggelegd voor 

kwalitatieve criteria, wordt deze situatie in dit rapport als voorbeeld gebruikt.

Zie BIJLAGE A voor een uitgebreider schema van de stappen.

Wat voor speelplaats maken we in de tuin?

Onderbouwde 
keuze

STAP 1A
Nut en 

noodzaak

STAP 2
Criteria

STAP 3
Standaardisatie

STAP 4
Weging

STAP 5
Gewogen 

sommering

STAP 6
Kwantitatieve 

analyse

STAP 1C
Stakeholder-

analyse

STAP 1A
Mogelijke 

oplossingen
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2 Stappen in het template
Om de stappen toe te lichten, wordt soms gebruikgemaakt van het voorbeeld 'de speeltuin', zie het kader 
op de vorige pagina. Het template is los als Excel-bestand te downloaden via de kennisbank van het COB:
www.cob.nl/kennisbank.

STAP 1 Context
Dit hoofdstuk gaat in op het beschrijven van de context van de situatie. Uit gesprekken die zijn geweest 
met de verschillende geïnterviewden kwam als aandachtspunt naar voren dat het vaak per situatie verschilt 
welke criteria een rol spelen of welke het zwaarste wegen. Daarom is het van belang om goed te weten 
waarom er een businesscase voor digitalisering wordt opgesteld. En welke personen hierbij een rol spelen. 

STAP 1A Nut en noodzaak
De tunnelbeheerder heeft een reden om een businesscase te willen opstellen in de ontwikkeling van 
digitalisering. Er is een aanleiding of een investeringsoverweging voor een digitale oplossing. Om de 
criteria goed te kunnen afwegen, helpt een omschrijving van het doel en het waarom van de business-
case. Hieronder volgt een overzicht van de vragen die beantwoord kunnen worden om ‘het waarom’ 
helder te krijgen. In het template is een tabblad ingericht om de antwoorden in te vullen. Hiermee wordt 
geborgd dat ‘het waarom’ vastligt in hetzelfde template.

Vragen om het waarom helder te krijgen: 

• Met welk doel wordt de businesscase gemaakt?

• Welk ‘probleem’ wordt opgelost, of wat is de gewenste situatie die we willen bereiken? 

• Welke functionaliteit moet de digitale oplossing hebben om meerwaarde te bieden aan de 
organisatie? Hierbij kan het helpen om de volgende vorm te gebruiken als beschrijving:

Als [rol] [ werkwoord] [gewenste functionaliteit] [reden waarom].

Waarbij ‘rol’ de stakeholder is die de oplossing gaat gebruiken.

Dus bijvoorbeeld: 

Als [tunnelbeheerder] [wil ik] [via het dashboard op elk moment mijn actuele informatie kunnen 
raadplegen, zoals de status van de VKF, vanuit elke locatie waar ik online ben] [zodat ik mijn 
wettelijke rol beter kan vervullen].

• Zijn er alternatieven voor de voorgestelde oplossing, of zijn er verschillende scenario’s om de 
functionaliteit te verwezenlijken?

• Op welke termijn moet de voorgestelde oplossing geïmplementeerd worden?

• Voor wie wordt de businesscase gemaakt?

• Wie neemt het besluit op basis van de businesscase?

De laatste twee vragen sluiten aan op STAP 1A, het maken van een stakeholderanalyse.

STAP 1B Mogelijke oplossingen
In deze stap bepaalt de gebruiker de mogelijke oplossingen, inclusief de nulsituatie / niets doen. Ook 
deze stap is in te vullen in het template. 

STAP 1C Stakeholderanalyse
De stakeholderperspectieven worden hier benoemd. Hiermee wordt per stakeholder beschreven wat in 
grote lijnen zijn belangen zijn en vanuit welk perspectief hij de criteria zal scoren. Daarnaast helpt de 
stakeholderanalyse bij het helder maken wie welke invloed heeft binnen de businesscase. 

Figuur 1 / adsfasdf
Figuur 2 / asdfasdf

https://www.cob.nl/kennisbank
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Voor de stakeholderanalyse kan gebruikgemaakt worden van de stakeholdermatrix waarbij belang en 
invloed van de stakeholder bepaald worden, zie FIGUUR 2.1. In de stakeholdermatrix wordt het belang 
afgezet tegen de invloed van de stakeholder. Het helpt om het belang en de invloed van de stakeholder zo 
concreet mogelijk te maken. Dit kan gedaan worden met behulp van vragen zoals: 

• Waar kijkt de stakeholder naar? 

• Wat vindt hij belangrijk?

• Welke invloed kan de stakeholder uitoefenen in beslissingen rondom digitalisering? 

• Welke invloed heeft de stakeholder op ander stakeholders?

BEÏNVLOEDER
Tevreden houden

SLEUTELFIGUUR
Samenwerken

TOESCHOUWER
Weinig aandacht

GEÏNTERESSEERDE
Informeren

IN
VL

O
ED

BELANG

Veel

Weinig Veel

Stakeholders kunnen invloed uitoefenen op de weging van criteria. Een stakeholder op zichzelf is in 
meer of mindere mate belangrijk. Een belangrijke stakeholder zal een zwaardere stem krijgen middels 
een score die gekoppeld wordt aan belang en invloed.

De volgende tabel is hier van toepassing:

Type stakeholder Mate van belangrijkheid

Toeschouwer 1

Geïnteresseerde 2

Beïnvloeder 3

Sleutelfiguur 4

Het template bevat een tabblad om de stakeholders te beschrijven en te wegen. Door een weging aan 
de stakeholders te geven, wordt de mate van hun belang later bij STAP 4 meegenomen. 

FIGUUR 2.2 toont de analyse aan de hand van het speeltuin-voorbeeld. Hierin wordt het bepalen van de 
context en situatie weergegeven. De inwoners van een gemeente een andere mate van belangrijkheid 
hebben dan de buren/aanwonenden van de speeltuin.

Figuur 2.1 / Algemene stakeholdermatrix.
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STAP 2 Criteria
In deze stap worden enerzijds de criteria benoemd en eventueel geordend in groepen. Onderstaande 
tabel laat de kwalitatieve criteria zien waarop in digitaliseringsvraagstukken standaard getoetst wordt. 
De uitleg kan context-specifiek gemaakt worden en tevens kunnen criteria toegevoegd worden. Kosten 
en baten worden bewust niet meegenomen als criterium, omdat deze later in de kwantitatieve analyse 
aan bod komen.

Criterium Uitleg

Hinderbeperking Hoeveel hinder wordt er bespaard als deze oplossing wordt doorgevoerd?

Duurzaamheid Hoeveel wordt er bijgedragen aan verduurzaming? Hoeveel bedraagt bijvoorbeeld de 
CO2-reductie?

Gebruiksvriendelijkheid In hoeverre helpt het systeem om sneller informatie te ontsluiten?

Impact op organisatie Wat is de impact op de organisatie als geheel? Kijk bijvoorbeeld naar 
onderhoudspersoneel, engineering, projectmanagement, bedieningspersoneel.

Cultuur In hoeverre gaat het om omvormen naar andere manier van werken? Dit gaat 
bijvoorbeeld ook over het meekrijgen van hoger management.

Betrouwbaarheid Draagt het systeem bij aan de betrouwbaarheid van de tunnel?

Voorspelbaarheid Draagt het systeem bij aan de voorspelbaarheid van problemen van de tunnel?

Omgeving Draagt het systeem bij aan het 'omgevingsdraagvlak' van de tunnel? Bijvoorbeeld aan 
de acceptatie van (het dicht-zijn van) de tunnel.

Veiligheid Draagt het systeem bij aan een hogere tunnelveiligheid, verbeterde arboveiligheid voor 
uitvoerend personeel, verbeterde verkeersveiligheid (weggebruiker)?

Onderhoudbaarheid Is het systeem makkelijk te onderhouden en compatibel met reeds bestaande 
systemen? Hoe flexibel zijn de functies?

Schaalbaarheid Voor hoeveel gebruikers is het systeem geschikt? Is de oplossing generiek toepasbaar, 
zijn er marktafspraken van standaarden?

Nader in te vullen specifieke criteria:

........

BEÏNVLOEDER
Tevreden houden

SLEUTELFIGUUR
Samenwerken

TOESCHOUWER
Weinig aandacht

GEÏNTERESSEERDE
InformerenIN

VL
O

ED

BELANG

Veel

Weinig Veel

Wethouder 
openbare ruimte Buren

Inwoners 
gemeente

Ouders met 
kinderen <10 jaar

Stakeholder Stem

Inwoners gemeente 1

Ouders met kinderen <10 jaar 2

Wethouder openbare ruimte 2

Buren 4

Als [ouder] [wil ik][vanaf een centraal punt in de speeltuin zittend overzicht hebben 
op alle speeltoestellen] [zodat ik mijn kind altijd in de gaten kan houden].

STAP 1A

STAP 1B STAP 1C

Figuur 2.2 / Stap 1 ingevuld voor het voorbeeld van de speeltuin.
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Bij de criteria worden de schalen vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld ratio, ordinaal, --/++, nominaal. In 
de volgende stap worden de schalen en scores omgezet in een discrete score. 

Criterium Schaal Alternatief A 
(nulsituatie  / niets doen)

Alternatief B Alternatief C

Criterium 1 -- / ++ ++ + -

Criterium 2 ratio weinig veel veel

Vervolgens worden de scores per criterium voor alle alternatieven ingevuld in een effectentabel. Deze 
tabel geeft een overzicht van alle sterke en zwakke punten van elk alternatief en laat soms ook zien dat 
een bepaald alternatief inefficiënt is, dat wil zeggen, slechter scoort op elk criterium dan een ander 
alternatief. Ook wordt er altijd een nulsituatie gescoord. Dit is de situatie als er niets gedaan wordt. Op 
deze manier kan er goed bekeken worden wat de voor- en nadelen zijn wanneer een van de alterna-
tieven toegepast gaat worden. Zie de fictieve opzet in FIGUUR 2.3.

STAP 3 Standaardisatie
Om een gewogen sommering te kunnen maken, is standaardisatie noodzakelijk. Hier worden alle 
scores per criteria op een nieuwe schaal afgebeeld, die van 1 tot 5 loopt. Er wordt dus een vertaling 
gemaakt van bijvoorbeeld de --/++-schaal naar een schaal van 1 tot 5. In het template is hier voor het 
digitaliseringsvraagstuk een basisinvulling aan gegeven. In FIGUUR 2.4 het speeltuin-voorbeeld waarbij 
één criterium gestandaardiseerd is naar een vijfpuntsschaal.

Na standaardisatie zal de effectentabel er als volgt uit zien:

Criterium Alternatief A 
(nulsituatie  / niets doen)

Alternatief B Alternatief C

Criterium 1 5 4 2

Criterium 2 2 4 4

STAP 2

Figuur 2.3 / Stap 2 deels ingevuld voor het voorbeeld van de speeltuin.

Criterium Uitleg

Overlast Is het speeltoestel minimaal 10 meter van een woning?

Duurzaamheid Worden er duurzame materialen gebruikt in de toestellen?

Gebruiksvriendelijkheid Zijn de trappen van het speeltoestel toegankelijk voor kinderen <3 jaar?

Veiligheid Is gewaarborgd dat kinderen niet van hoogte kunnen vallen?

Criterium Schaal Tuin behouden Eén toestel Compleet speelpark

Overlast -- / ++ ++ + -

STAP 3

Figuur 2.4 / Speeltuin-voorbeeld: eerst de vertaling van ratio- naar vijfpuntsschaal, vervolgens het scoren van de alternatieven.

Criterium Tuin behouden Eén toestel Compleet speelpark

Overlast 5 3 1

Score >> 1 2 3 4 5

Overlast --
Als speeltoestel 
direct <5 m naast 
een woning staat

-
Als speeltoestel 
< 10 m naast een 
woning staat

-/+
Als speeltoestel 
min. 12 m van de 
woningen staat

+
Als speeltoestel 
min. 15 m van de 
woningen staat

++
Als speeltoestel 
min. 20 m van de 
woningen staat
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STAP 4 Weging
In de stakeholderanalyse is al per stakeholder beschreven wat in grote lijnen zijn belangen zijn en 
vanuit welk perspectief hij de criteria zal scoren. Uiteindelijk kunnen de stakeholders door middel van 
weging invloed uitoefenen op het eindresultaat. 

Dit kan een stakeholder doen door bij ieder criterium een weging van 1 tot 5 te geven. Deze weging 
wordt op zichzelf weer gewogen gesommeerd en gemiddeld over het aantal stakeholders. Zo ontstaat 
de gemiddelde weging . In STAP 1 zijn alle stakeholders getypeerd en hebben ze een ‘belangrijkheids-
cijfer’ gekregen: die wordt meegenomen in de gewogen sommering. Dit gemiddelde weging wordt 
weer meegenomen in de volgende stap.

Stakeholder 1
Toeschouwer

Stakeholder 2
Sleutelfiguur

Stakeholder 3
Beïnvloeder

Gemiddelde 
weging

Belangrijkheidscijfer 1 4 2

Score Gewogen 
score

Score Gewogen 
score

Score Gewogen 
score

Criterium 1 1 1*1=1 2 2*4=8 2 2*2=4 (1+8+4) /3 = 4.3 

Criterium 2 2 2*1=2 1 1*4=4 3 3*2=6 (2+4+6)/3 = 4

STAP 5 Gewogen sommering
Voor de gewogen sommering worden per criterium (uit STAP 2) de gewichten (uit STAP 4) vermenigvuldigd 
met de gestandaardiseerde scores (STAP 3) en daarna opgeteld . 

Het alternatief met de hoogste score wordt nummer 1 in de rangschikking, dat met de op een na 
hoogste score nummer 2, enzovoort. Zie onderstaand voorbeeld.

Criterium Weging Alternatief A 
(nulsituatie  / niets doen)

Alternatief B Alternatief C

Criterium 1 4,33 5 4 2

Criterium 2 4 2 4 4

Scoreberekening 5*4,33+2*4 4*4,33+4*4 2*4,33+4*4

Totaalscore 33,65 41,32 32,66

STAP 6 Kwantitatieve analyse
Het doel dit onderzoek is een besluitondersteunende methode te bieden met de focus op de kwalitatieve 
criteria die een rol spelen. Maar de kwantitatieve criteria zullen uiteindelijk óók een rol spelen. Daarom 
wordt in de onderstaande alinea's een uiteenzetting geven waar de gebruiker aan moet denken bij 
de kwantitatieve criteria. Omdat hier geen nader onderzoek naar is gedaan, is dit onderwerp niet 
meegenomen in het template.

Kosten
Bij het doorvoeren van investeringen in digitalisering komen de volgende kosten naar voren:

1. Investeringskosten; kosten die eenmalig gemaakt worden. Hieronder vallen de kosten die benodigd 
zijn voor de hardware en de software:

a. Hardwarekosten: dit zijn vaak kosten die van tevoren goed in kaart gebracht kunnen worden en 
gaan over servers, pc’s, werkplekken, etc.
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b. Softwarekosten, twee keuzes:

 … Een bestaand softwarepakket aanschaffen; de prijs is vast en het risico op overschrijding van 
het budget is laag.

 … Software zelf ontwikkelen; de prijs is niet vast en het risico op overschrijding van het budget 
is aanzienlijk. Vaak komt dat doordat vooraf niet geheel duidelijk is wat er met de software 
moet kunnen, of dat er te veel functies verwacht worden voor veel verschillende gebruikers 
waardoor het geheel (te) complex wordt. De strategie van ‘in kleine stapjes’ een werkende 
applicatie opleveren, is een methode om dit risico te beheersen. 

2. Beheerkosten; kosten die regelmatig terugkomen. Hieronder vallen: 

a. Kosten van systeembeheer en applicatiebeheer; reguliere activiteiten zoals het oplossen van 
storingen, het toevoegen en verwijderen van accounts, het installeren voor nieuwe gebruikers, 
het optreden als contactpersoon zowel naar het bedrijf als de leverancier.

b. Kosten van beheer van data en informatie; gegevens in een systeem moeten actueel, 
betrouwbaar en compleet zijn én blijven. Dit vraagt actief beheer van de gegevens. 

c. Licentiekosten/servicekosten; kosten die gepaard gaan met het softwarepakket en bijbehorende 
updates en ondersteuning door de leverancier.

d. Kosten van reparatie en vervanging van hardware.

3. Opleidingskosten; kosten die gepaard gaan met het goed kunnen gebruiken van de ingezette 
digitalisering. Het kan nodig zijn om gebruikers een opleiding te geven in het gebruik van bepaalde 
digitaliseringsmiddelen. Soms is een periodieke ‘opfriscursus’ nodig.

4. Kosten die gepaard gaan met risico’s die optreden; iedere variant in de digitaliseringsafweging 
kent een bepaald risicoprofiel. Ten behoeve van een afweging kunnen deze gekwantificeerd worden 
met de gangbare werkwijze van risicomanagement. 

Baten
De baten van digitalisering zitten op hogere efficiency, gerichter onderhouden met behulp van data uit 
de assets en lagere faalkosten door goede informatie.

1. De juiste informatie is sneller en altijd beschikbaar. Een grote winst van digitalisering is dat 
informatie snel beschikbaar is voor iedereen die daartoe geautoriseerd is, onafhankelijk van tijd 
en plaats. Dit scheelt papier, reistijd, zoektijd in alle fasen van een project en in de exploitatie. Op 
gebied van documentbeheer en archiefbeheer zijn minder mensen nodig.

2. Geoptimaliseerd onderhoud: risicogestuurd en voorspellend onderhoud wordt mogelijk als de 
juiste data van het object ingewonnen is en omgezet is in beslisinformatie. Hierdoor zijn minder 
inspecties en onderzoeken ter plaatse nodig, neemt de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
de objecten toe, wordt de levensduur van componenten meer benut en nemen de kosten voor 
regulier onderhoud af.

3. In het verlengde van het geoptimaliseerd onderhoud: er wordt minder materiaal en materieel 
gebruikt en het werk is daarmee duurzamer. Voor het maken van de juiste keuzes op gebied 
van duurzaamheid en circulariteit is het hebben van actuele, betrouwbare en complete (ABC) 
informatie noodzakelijk. Data en informatie ontwikkelen snel op dit gebied en zijn met behulp van 
digitalisering ook snel toepasbaar te maken in de dagelijkse praktijk.

4. Gereduceerde faalkosten: dat ABC-informatie voor iedereen op ieder gewenst tijdstip beschikbaar 
is, helpt in het verminderen van falen door foutieve informatie.

5. Arbeidskosten: minder mensen kán een effect zijn, maar het kan ook gaan om andere mensen met 
andere kwaliteiten.

Return on investment (ROI)
Return on investment (ROI), ofwel het rendement op de investering, is een bedrijfseconomische 
methode om het succes van een investering uit te drukken. De ROI kan men berekenen door de 
specifieke opbrengst van een project te delen door de specifieke investering: inkomsten/investering. 
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Voor het berekenen van de ROI wordt vaak gebruikgemaakt van analysemodellen. Om deze modellen 
toe te passen, moeten bepaald worden wat er precies aan kosten en opbrengsten meegenomen wordt. 
Bij digitalisering is het vaak zo dat de kosten vrij helder zijn en de baten zich op voorhand minder laten 
kwantificeren. Het is wel te doen, maar dat is een inspanning op zichzelf. Ook moeten keuzes gemaakt 
worden over looptijd van de investering, afschrijving en terugverdientijd.

Kortom: het vaststellen van de ROI van een investering in digitalisering is bewerkelijk en geeft altijd 
ruimte voor discussie. Uiteindelijk is digitalisering geen doel op zichzelf, maar een middel. Het gaat 
erom dat een organisatie altijd moet meebewegen in een veranderende omgeving. De impact van 
digitalisering hierin is niet te negeren. De kern van de business blijft echter gelijk. Wanneer je als 
organisatie focus houdt op constante optimalisatie en verbetering van het primaire proces, dan is 
digitalisering een logisch middel en digitale transformatie het vanzelfsprekende gevolg.

STAP 7 Onderbouwde keuze
De resultaten uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyses worden in de conclusie samengenomen. 
Het kan zijn dat de kosten-en-batenanalyse gunstiger uitpakt voor oplossing 1 terwijl oplossing 2 
beter scoort op de kwalitatieve criteria. In de conclusie kan onderbouwd worden waarom voor een 
bepaalde oplossing gekozen wordt. Dat is nu namelijk inzichtelijk en onderbouwd.

Voorbeeld van een tekst:

Uit de kwalitatieve analyse komt een duidelijke winnaar naar voren. Dit is: oplossing X. 
Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat Oplossing Y beter is. De experts zijn 
van mening dat de criteria van oplossing X dusdanig zwaar wegen, dat de hogere kosten 
(of lagere baten) hier niet tegenop kunnen.
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Context

Kwantitatieve 
analyse

Bijlage A Overzicht stappenplan A
Onderstaand is een schematische weergave van het template met daarin de verbanden tussen de 
verschillende stappen. De pijlen geven de link aan tussen de verschillende tabbladen binnen het template. 

Het template is los als Excel-bestand te downloaden via de kennisbank van het COB:
www.cob.nl/kennisbank.

STAP 1A
Nut en 

noodzaak

STAP 2
Criteria

STAP 3
Standaardisatie

STAP 4
Weging

STAP 5
Gewogen 
sommering

STAP 6
Kwantitatieve analyse

STAP 7
Onderbouwde keuze

STAP 1C
Stakeholder-

analyse

STAP 1A
Mogelijke 

oplossingen

Criterium Schaal Oplossing 1 Oplossing 2

C1 -- / ++ + -
C2 ratio veel veel

Nieuwe score

Criterium 1 2 3 4 5
C1 -- - -/+ + ++
C2 Zeer 

slecht
Slecht Neu-

traal
Goed Zeer 

goed

Stake-
holder

Belang-
rijkheid

S1 1
S2 4

Criterium Gewicht S1 S2

C1 16 1 x 4 = 4 3 x 4 = 12
C2 6 2 x 1 = 2 1 x 1 = 4

Criterium O1 O2

C1 5 1
C2 4 2

Criterium Oplossing 1 Oplossing 2

C1 5 x 16 = 80 1 x 16 = 16
C2 4 x 6 = 24 2 x 6 = 12
Totaal 104 28

O1 O2

Omschrij-
ving oplos-
sing 1

Omschrij-
ving oplos-
sing 2

Cijfers door experts en 
stakeholders samen

Scores door experts

Standaardisatie door experts

Gewichten door stakeholders

https://www.cob.nl/kennisbank
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Bijlage B Verwerking interviews B
De werkgroep heeft middels interviews met negen tunnelbeheerders onderstaand beeld gekregen van 
hun digitaliseringsdoelen, -criteria en -werkwijzen:

• Ongeveer een kwart van de geïnterviewden houdt zich bezig met tunnelbeheerbeleid over meerdere 
tunnels heen. De anderen hebben de verantwoordelijkheid voor een of meer tunnels. 

• Voor niet-publieke tunnels lukt het om sneller beslissingen te nemen omtrent beleid en dus ook 
over digitalisering. Tevens kan het beleid daar langer worden gecontinueerd. De meeste tunnels 
zijn van de overheid en daar is het afleggen van (papieren) verantwoordelijkheid nodig voor alle 
beslissingen. 

• Bijna alle geïnterviewde beheerders geven aan hun functie niet uit naam van meerdere stakeholders 
uit te oefenen. En dus te beschikken over veel beslisbevoegdheid.

• Op de vraag waar de verantwoordelijkheid voor digitalisering ligt, wordt heel uiteenlopend 
geantwoord: districtshoofd/ directie, operationeel beheerder (aannemer), assetmanager, project-
team Rijkswaterstaat-programma Vervanging en renovatie (V&R). Er is een grote diversiteit in 
mandaat-beleving. Dit komt waarschijnlijk doordat digitalisering een breed begrip is: van kleine 
verbeteringen door digitalisering met kortetermijnvoordelen tot grote verbeterprojecten met hun 
effecten op langere termijn. Daarnaast wordt mandaat vaak op basis van kosten ingeregeld. 

• De helft van de beheerders beseft dat hun informatiemanagement nog hiaten bevat en dus beter 
kan. Het beheren van data in applicaties of netwerkschijven gebeurt in alle gevallen nog handmatig. 

• De ervaringen met beheerapplicaties zijn divers, maar inzicht door middel van dashboards wordt 
erg gewaardeerd. 

• De beheerders geven aan dat digitalisering over het algemeen gebeurt in realisatieprojecten en niet 
in beheerprojecten. Wel kunnen in de beheerfase investeringsvoorstellen worden ingediend. 

• Bij de beoordeling van digitaliseringsvoorstellen spelen de criteria waarop wordt beoordeeld een 
belangrijke rol. De belangrijkste criteria zijn veiligheid en kosten. Daarna gebruiksvriendelijkheid, 
beschikbaarheid, duurzaamheid, schaalbaarheid, efficiëntie en financieel rendement (fte’s). Tevens 
werden genoemd: verplichtingsduur (abonnement), beheerbaarheid (anders dan onderhoudbaar-
heid), betrouwbaarheid en aantoonbaarheid (richting bevoegd gezag of directie).

• Per digitaliseringsinitiatief variëren de baten, die moeten dus aanpasbaar, specifieerbaar en 
prioriteerbaar zijn. Dit kan door middel van criteriaweging, specifiek maken van de criteria op basis 
van de huidige project- of bedrijfsdoelen, samenwerkingen opzetten tussen regio’s en instanties, 
en beslissingen met langetermijnimpact ook lang vastleggen.

FIGUUR A.1 op de volgende pagina toont specifieke antwoorden per onderwerp.
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Figuur A / Proces van verificatie/validatie.sdfgsdfg

Figuur A.1 / Interviewresultaten.
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In de praktijk blijkt er onvoldoende inzicht te zijn in wat investeren in digitale oplossingen 
oplevert voor de tunnelbeheerder. Deze publicatie met bijbehorende template biedt een 
stappenplan om een businesscase op te stellen aan de hand van kwalitatieve criteria.

Tijdens de hele levenscyclus van een tunnel kunnen allerlei vormen van digitalisering 
worden toegepast. Momenteel is het voor beheerders echter lastig te bepalen wat de 
precieze meerwaarde is en of deze opweegt tegen de investering.  Een afweging om wel of 
niet over te gaan op investeren in digitale oplossingen blijkt veel meer dan een kwantitatieve 
beoordeling.

De methode die in dit rapport wordt gepresenteerd, gebruikt aspecten uit multicriteria-
analyses (MCA). De criteria zijn in interviews getoetst bij verschillende personen die 
betrokken zijn of een verantwoordelijkheid hebben binnen tunnelbeheerorganisaties. 
Hierbij zijn zowel rijks- als niet-rijkstunnels benaderd. De lezer kan dit rapport zien 
als een begeleidend schrijven om tot een ingevuld template te komen. Het template 
is zelf los als Excel-bestand te downloaden via de kennisbank van het COB.

Uiteindelijk zullen ook de 'harde' kosten en baten een rol spelen in een 
investeringsbesluit. Hier is geen nader onderzoek naar gedaan, maar er 
wordt wel kort ingegaan op de kwantitatieve analyse waarin de baten 
tegen de kosten afgezet worden.

Businesscase 
digitalisering
Methode voor tunnelbeheerders om meerwaarde 
van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen
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