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1 Inleiding 1
Steeds meer assets en systemen genereren data. Met de gegevens die beschikbaar zijn of komen uit 
assets (zoals een tunnel), kan de beheerder gedurende de gehele levenscyclus van zijn asset sturen 
op de juiste aspecten in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. Hiermee wordt een belangrijke schakel 
ingevuld in de zoektocht naar balans tussen (geaccepteerde)risico’s, kosten en prestaties.

Op dit moment worden gegevens nog onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap 
optimaal in te richten. Een veelvoorkomend probleem is dat data niet wordt gecombineerd. Het 
COB-netwerk onderzoekt wat een tunnelbeheerder op een dashboard nodig zou hebben en hoe andere 
sectoren dit aanpakken.

Gedurende het afgelopen jaar (2021) heeft de werkgroep hard gewerkt aan het tot stand komen van 
het projectplan (afgerond in de zomer 2021) en vervolgens aan de uitwerking daarvan: 

• Het inzichtelijk maken van behoeften aan (stuur)informatie van de beheerder.

• Het verkrijgen van overzicht van informatiebehoeften per type beheerder.

• Het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken bij marktpartijen (input vanuit 
marktpresentaties).

• Het uitwerken van mogelijkheden van (tunnel)dashboards.

In FIGUUR 1 is op schematische wijze de projectaanpak gevisualiseerd. De blauw omkaderde activiteiten 
hebben grotendeels plaatsgevonden in 2021; dit document geeft een beknopte samenvatting van de 
resultaten.
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Figuur 1 / Overzicht van het onderzoeksproject.
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2 Bureauonderzoek 2
Op basis van vakliteratuur en de resultaten uit de eerdere COB-projecten is er een beeld gevormd van 
de behoeften die een beheerder heeft. Tevens is er een vragenlijst geformuleerd waarmee middels 
interviews van verschillende (tunnel)beheerders de behoeften getoetst en vastgelegd zullen worden. In 
BIJLAGE A is een overzicht te vinden van literatuur op dit onderwerp. 
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Uit het bureauonderzoek blijkt dat de behoefte van de (tunnel)beheerder verschilt op basis van zijn 
rol. Afhankelijk van deze rol zal ook de informatiebehoeften worden bepaald. Een opdeling in rollen 
is onder meer te vinden op de website van iAMPro, zie FIGUUR 2. Op basis van deze constatering kan 
voorzichtig worden geconcludeerd dat een dashboard ook per type beheerder zal verschillen.

3 Verkenning marktpartijen 3
Aan de hand van praktijkcases en soms aanvullend onderzoek naar aanvullende technische aanbieders 
zijn een aantal reeds beschikbare (technische) beheerderdashboards binnen de infra geïnventariseerd. 
Op basis van deze inventarisatie zijn zes partijen uitgenodigd om op 3 november 2021 tijdens een 
fysieke bijeenkomst de betreffende producten te presenteren (zie FIGUUR 3).

Figuur 2 / De meest voorkomende indeling van rollen is die met een ‘assetowner’ (eigenaar), een ‘assetmanager’ (beleidsmaker/
beheerder) en een ‘serviceprovider’ (uitvoerder). (Bron: iAMPro/AssetResolutions)

Figuur 3 / Impressie van de partijen die een bijdrage hebben geleverd tijdens de bijeenkomst op 3 november jl. in Delft.
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Monitoring vanuit opdrachtgeversperspectief op tactisch en strategisch niveau
De gemeente Den Haag heeft een monitoringssysteem ingericht op basis van verzamelde data. Die 
data is gepresenteerd in een dashboard dat is ingericht op basis van de faaldefinities uit de Haagse 
tunnelstandaard. Het dashboard is ingericht vanuit de volgende doelen: 

• De operator informeren over veiligheidsniveau en beschikbaarheid tunnel

• Afwijkingen van de normale operatie overzichtelijk aan de operator tonen

• Shiftwissels grotendeels automatiseren

• Data van de tunnel kopiëren naar de database van de gemeente voor analyse

• Data van de tunnel gebruiken voor storingsopvolging, onderhoud en rapportage

• De beheerder voorzien van rapportage over destaat van de tunnel. 

Dit dashboard is dan ook niet alleen ingezet als stuurmiddel voor de operators, maar ook als informatie-
bron voor de beheerder.

Monitoring op basis van actieve componenten op tactisch/operationeel niveau
Marktpartijen zoals Datadigest, Soltegro en INNOCY zijn voornamelijk aangehaakt bij uitvoerende 
organisaties die verantwoordelijk zijn voor het operationele en tactisch beheer van assets. De gepresen-
teerde oplossingen tonen voornamelijk informatie in een actief dashboard waarmee het operationele 
assetmanagementproces gestuurd kan worden. Informatie wordt verkregen uit de verschillende 
actieve componenten en wordt al dan niet geaggregeerd naar een ‘functioneel’ niveau. Net zoals bij de 
gemeente Den Haag is de gepresenteerde informatie gerelateerd aan de voorgeschreven faaldefinities, 
gedreven vanuit prestatiegerichte contractvormen zoals de langdurige DBFM-contracten. In deze 
contractvormen is het leveren van veilige en beschikbare infrastructuur essentieel. 

Monitoring civiele objecten 
Antea Group heeft tijdens deze sessie inzage gegeven in het leveren van meerwaarde door het 
monitoren van civiele kunstwerken. Op basis van aangebrachte sensoren wordt het gedrag van civiele 
kunstwerken inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden die in de presentatie naar voren zijn gekomen, zijn het 
dashboarden van: deformaties (zetting, verplaatsing), vermoeiing beton (predictie einde levensduur 
rijdek), betonkwaliteit (carbonatatie, chloride-indringing) en voegen (lekdicht). 

Conclusie
De presentaties geven een aardig beeld van de mogelijke technische oplossingen, maar ook van de 
uitdagingen op de gepresenteerde projecten. Allereerst moet worden geconstateerd dat de oplossingen 
technisch uiteenlopen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat ook hier niet gesproken kan worden 
over één definitie van de beheerder, maar over de veelgebruikte driedeling:

• Serviceprovider

• Assetmanager/tunneloperator 

• Assetowner

Dit komt overeen met hetgeen tijdens het bureauonderzoek is vastgesteld.

4 Interviews beheerders4
Op basis van diverse brainstormsessies, persoonlijke ervaringen van de werkgroepleden en het 
literatuuronderzoek zijn er interviewvragen voor de beheerder opgesteld. Het doel van de vragenlijst is 
de actuele informatiebehoefte van de beheerder inzichtelijk te krijgen. Deze interviewvragen zijn terug 
te vinden in BIJLAGE B van dit document.

In eerste instantie was het de bedoeling om tijdens het COB-congres, dat gepland stond op 
25 november 2021, in workshopvorm in gesprek te gaan met de beheerders, om gezamenlijk te 
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komen tot de beantwoording van de interviewvragen. Helaas heeft deze workshop vanwege corona-
maatregelen niet plaatsgevonden. In overleg met het COB hebben we besloten de interviews digitaal 
te gaan houden, waarbij is gebruikgemaakt van Google Forms als hulpmiddel. Om de beheerders niet 
te veel te belasten, is de vragenlijst samengevoegd met die van WP 3.1 - Aantoonbaar veilig meten en 
beslissen. 

De onderwerpen die in het interview behandeld worden:

• Welke informatie is nodig voor een tunnelbeheerder om te besluiten over het aantoonbaar veilig zijn 
van de tunnel vanuit een assetmanagementperspectief? Dit zijn voornamelijk vragen voor WP 3.1.

• Wat zijn de behoeftes van tunnelbeheerders op het gebied van dashboards? Dit zijn voornamelijk 
vragen voor WP 4.2.

Inmiddels hebben de eerste interviews plaatsgevonden. Drie beheerders van wegtunnels hebben de 
vragenlijst in samenwerking met leden van de werkgroepen ingevuld, maar nog niet alle interviews 
hebben plaatsgevonden. 

Op basis van de eerste interviews blijkt dat beheerders over een behoorlijke hoeveelheid data 
beschikken. Deze data komt uit systemen, maar ook uit inspectierapporten en uit informatie van 
onderhoudsaannemers. Opslag van deze onderhoudsdata/informatie (dynamische informatie) vindt 
voornamelijk plaats in onderhoudsmanagementsystemen. Tekeningen e.d (statische informatie) 
worden separaat opgeslagen. Sturing van preventief onderhoud vindt plaats op basis van onderhouds-
rapportages (periodiek verstrekt) van de aannemer. Correctief onderhoud wordt uitgevoerd op basis 
van de gestelde faaldefinities. 

In 2022 gaat de werkgroep verder met de interviews. De volledige resultaten worden in de eindrap-
portage verwerkt.

5 Tot slot5
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat het onderwerp ‘dashboarding’ binnen de 
tunnelwereld een steeds prominentere rol zal gaan spelen. Verschillende marktpartijen hebben al 
de beschikking over een digitaal dashboard en naar verwachting zal ook de behoefte aan dashboards 
alleen maar toenemen, gezien de digitaliseringsslag waar de tunnelsector mee te maken heeft. Ook de 
optimalisatie van het beheerproces is steeds meer ‘afhankelijk’ van digitaal verkregen informatie, zo 
blijkt uit het onderzoek. 

De integratie met de andere werkgroepen binnen het COB-tunnelprogramma zal meer aandacht 
moeten krijgen. Op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar, zijn er verschillende raakvlakken 
naar voren gekomen en de opgave voor het programma is dan ook om in 2022 deze raakvlakken bij 
elkaar te brengen. 

Het begin van 2022 zal in het teken staan van het ophalen van de behoeften van tunnelbeheerders 
door middel van de resterende interviews en de nadere uitwerking van de verkregen resultaten.

https://www.cob.nl/digitalisering/aantoonbaarveilig
https://www.cob.nl/digitalisering/aantoonbaarveilig
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Bijlage A Literatuur A
• NEN-ISO 55000 Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie

• NEN-ISO 55001 Assetmanagement - Managementsystemen - Eisen

• NEN-ISO 55002 Assetmanagement - Managementsystemen - Richtlijnen over de toepassing van 
ISO 55001

• Asset Management - an anatomy, Institute of Asset Management Ltd, november 2021.

• Handboek ‘Ken je tunnel’, COB, maart 2020.

• Data-driven maintenance delivery for highway tunnels in the Netherlands, afstudeeronderzoek 
Johan Bel, juli 2018.

• Fieldlab CAMINO, proeftuin Sluis Eefde. Samenwerking van o.a. Rijkswaterstaat, Mobilis, 
Croonwolter&dros, SPIE, BAM, ifm electronic, EnerGQ, C-Cube, Ke-works, Universiteit Twente en 
Stichting World Class Maintenance.

• Assetmanagementorganisatie IXAS (Gaasperdammertunnel), tunneldashboard. Betrokken 
marktparijen zijn o.a. Ballast-Nedam, Fluor, Heijmans, INNOCY en Hirschmann.

• Hongkong link, structural health monitoring system. Betrokken partijen o.a. HZMB IMT Operation 
& Maintenance en de gemeente Rotterdam.

• Rollen en verantwoordelijkheden, iAMPro.

https://www.nen.nl/nen-iso-55000-2014-nl-193078
https://www.nen.nl/nen-iso-55001-2014-nl-192529
https://www.nen.nl/nen-iso-55002-2018-nl-257994
https://www.nen.nl/nen-iso-55002-2018-nl-257994
https://theiam.org/knowledge-library/asset-management-an-anatomy
https://www.cob.nl/document/handboek-ken-je-tunnel/
https://www.cob.nl/document/data-driven-maintenance-delivery-for-highway-tunnels-in-the-netherlands/
https://www.worldclassmaintenance.com/sub-project/proeftuin-sluis-eefde
https://joostentessa.nl/projecten/gaasperdammertunnel/
https://www.campbellsci.com/hong-kong-monitoring-sea-crossing
https://www.iampro-portaal.nl/Assetmanagement-kennis/Wat-is-assetmanagement/Rollen-en-verantwoordelijkheden
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Bijlage B Vragenlijst A
Hieronder ziet u de vragen die zijn geformuleerd om in gesprek met tunnelbeheerders inzicht te 
krijgen in hun behoeften, wensen, verwachtingen, eisen, etc. Wilt u meedoen? Neem dan contact op 
via info@cob.nl of 085 4862 410.

Algemeen
1. E-mailadres

2. Welke tunnel(s) heeft u in beheer (naam tunnel)?

3. Welke type(n) tunnel(s) heeft u in beheer?

Organisatie
Wij nemen aan dat u alle veiligheidsrelevante gegevens van uw beheerorganisatie heeft vastgelegd. 
De volgende vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de praktische implementatie van de 
veiligheidsborging.

4. Wat is uw rol?

5. Welke interne en externe functionarissen (rollen) zijn er in uw beheerorganisatie?

Veiligheid

6. Hoe is de rolverdeling in het besluitvormingsproces rondom de veiligheid van de tunnel?

7. Wat is de bezetting van elke rol om bediening en bewaking en incidentafhandeling continu te 
waarborgen?

8. Welke externe stakeholders maken onderdeel uit van uw veiligheidsorganisatie? Denk hierbij aan 
hulpdiensten en onderhoudsaannemers.

Beheer

9. Hoe is de rolverdeling in het besluitvormingsproces rondom het beheer van de tunnel?

10. Welke externe stakeholders maken onderdeel uit van uw beheerorganisatie?

Sturen op veiligheid op basis van informatie
Wij nemen aan dat de veiligheid van uw tunnel wordt bepaald door het gebruik (verkeersintensiteit en 
verkeerssamenstelling), de techniek en de organisatie (inclusief plannen en procedures).

Plan

11. Hoe wordt de status van uw tunnel(s) bepaald?

12. Welke informatie heeft u nodig om het afgesproken veiligheidsniveau van uw tunnel(s) te bepalen?

13. Over welke informatie kunt u beschikken?

14. Is er informatie van andere stakeholders van uw veiligheidsorganisatie nodig?

15. Welke informatie heeft u nodig voor het beheer van de tunnel?

16. Is er informatie van andere stakeholders van uw beheerorganisatie nodig?

Do

17. Hoe ontsluit u de beschikbare informatie? (pen en papier, op afstand,op locatie, ...)

18. Hoe wordt de verzamelde informatie opgeslagen? (centraal systeem, Excel bestand, papieren 
archief, ...)

19. Hoe wordt het veiligheidsniveau gemeten?

20. Hoe wordt het onderhoudsniveau gemeten?

21. Met welke frequentie worden deze niveaus gemeten?

Check

22. Hoe bepaalt u of het afgesproken veiligheidsniveau wordt gehaald?

23. In hoeverre zegt deze informatie iets over de trend naar de toekomst?

Figuur A / Proces van verificatie/validatie.
Figuur B / asdfasdf

mailto:info%40cob.nl?subject=
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Act

24. Hoe weegt u af welke maatregelen er genomen moeten worden om het afgesproken 
veiligheidsniveau te borgen op basis van de verkregen informatie?

25. Is de (presentatie van) de verkregen informatie geschikt om besluiten te kunnen nemen?

26. Welke knelpunten ondervindt u bij de implementatie van de maatregelen?

Handelingsperspectief
Met de volgende vragen onderzoeken we een handelingsperspectief indien u met uw (huidig 
beschikbare) informatie moeite heeft uw afgesproken veiligheids- en onderhoudsniveau aan te tonen 
c.q. niet uw hoofdvraag kunt beantwoorden.

27. Wat zijn de bottlenecks bij het bepalen van het afgesproken veiligheidsniveau?

28. Hoe actueel is de beschikbare informatie?

29. Over welke extra informatie (ten opzichte van de beschikbare informatie) zou u willen beschikken?

30. Welke informatie zou op een dashboard moeten staan/verschijnen?

31. Wat moet een dashboard ‘doen of kunnen’ op civieltechnisch gebied? (bv. informatie bieden over 
kritieke waarden)

32. Wat moet een dashboard ‘doen of kunnen’ op elektrotechnisch/werktuigbouwkundig gebied? 
(bv. informatie bieden over kritieke waarden)

33. Wat moet een dashboard ‘doen of kunnen’ voor overige gegevens? (bv. personeel, weer, 
verkeersintensiteit)

34. Hoe gebruiksvriendelijk is de huidige stuurinformatie?

35. Hoe is de gebruiksvriendelijkheid van de door u verzamelde informatie te verhogen?

Informatiesystemen
Wij denken aan de ontwikkeling van een 'veiligheidsdashboard': een systeem waarmee u met één 
blik periodiek kunt zien wat de (veiligheids)status van uw tunnel is en wanneer u een actie moet 
ondernemen om het afgesproken veiligheidsniveau van uw tunnel in stand te houden.

36. Voorziet zo’n systeem voor u in een behoefte?

Eisen en wensen dashboard
U geeft aan dat een 'veiligheidsdashboard' (mogelijk) in een een behoefte voorziet.

37. Welke informatie zou u op een dashboard willen zien? Denk hierbij aan gebruik van de tunnel, de 
tunneltechnische installaties en de tunnelconstructie.

38. Aan welke voorwaarden zou zo’n systeem volgens u moeten voldoen?

39. Welke rollen in uw beheerorganisatie moeten met het dashboard gaan werken?

40. Waar dient de aan het dashboard gekoppelde informatie te worden opgeslagen?

41. Hoe wilt u de resultaten ontsluiten (en voor wie), bijvoorbeeld via een (periodieke) briefing, of live?

42. Hoe actueel zou u de op het veiligheidsdashboard getoonde informatie willen hebben?

43. Ziet u risico’s om met een veiligheidsdashboard te gaan werken?

44. Wat hindert u om de informatiesystemen te koppelen?

45. Ziet u (dezelfde of andere) belemmeringen om informatiesystemen te koppelen via software/een 
dashboard?

Andere instrumenten
U geeft aan dat een 'veiligheidsdashboard' niet zou voorzien in een behoefte.

46. Waarom meent u dat een 'veiligheidsdashboard' voor u geen toegevoegde waarde heeft?

47. Zijn er andere instrumenten waar u wél behoefte aan heeft?
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Steeds meer assets en systemen genereren data. Met een dashboard zou een beheerder 
deze gegevens kunnen gebruiken bij het inrichten van het assetmanagement. Dit rapport 
bevat de eerste resultaten van een verkenning naar de behoeften en mogelijkheden.

Met de gegevens die beschikbaar zijn of komen uit assets (zoals een tunnel), kan de 
beheerder gedurende de gehele levenscyclus van zijn asset sturen op de juiste aspecten 
in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. Een dashboard dient als toegangspoort voor 
deze gegevens. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat de informatiebehoefte van de (tunnel)beheerder 
verschilt op basis van zijn rol. Het lijkt aannemelijk dat ook een dashboard zal 
verschillen per type beheerder. Dit sluit aan bij de presentatie van diverse bestaande 
dashboardsystemen. Hierbij bleek dat  de oplossingen technisch uiteenlopen.

Er is een uitgebreide vragenlijst opgesteld om inzicht te krijgen in de informatie-
behoeften van beheerders op dit moment. De eerste interviews wijzen uit 
dat beheerders over een behoorlijke hoeveelheid data beschikken. In 2022 
worden meer interviews gehouden om het beeld compleet te maken.

Verkenning dashboard 
voor de tunnelbeheerder
Eerste inzichten in behoeften en mogelijkheden
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