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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Doelstelling
Bij het samenstellen van het programma digitalisering is gebleken dat gedrag een belangrijke rol speelt 
bij nagenoeg alle digitale ontwikkelingen. tevens werd geconstateerd dat hierover te weinig inzicht 
bestaat in de breedte van het CoB-netwerk, er ontbreekt een zekere overeengekomen basis. Er is 
inzicht nodig in het gedrag van de mensen die geacht worden te (gaan) werken met digitale middelen 
binnen tunnelprojecten.

Als projectgroep Cultuur zijn wij daarom gaan kijken en luisteren naar mensen op verschillende plekken 
en functies in de tunnelwereld, naar wat zij ervaren op het gebied van digitalisering. Welke successen, 
spanningen, etc. komen in de tunnelwereld omhoog met betrekking tot digitaal werken?

We gingen op pad met deze centrale vraag: 

Welke (culturele) factoren wegen mee bij het al dan niet overwegen, accepteren en toepassen van 
digitalisering?

Met de uitkomsten van dit project dragen wij bij aan meer inzicht in weerstanden en kansen met 
betrekking tot digitaal werken.

1.2 Onze aanpak
Wij hebben als projectgroep gebruikgemaakt van twee methodes: semi-gestructureerd interviewen en 
participerende observatie. Participerende observatie biedt een verdiept begrip over praktijksituaties, 
omdat je vanuit het perspectief van de betrokkenen veranderingen beschrijft en analyseert. Wij zijn als 
projectgroep gaan observeren waar verandering en digitalisering besproken en geoefend worden. dit 
hebben we gedaan door mee te lopen binnen CoB-activiteiten, bijvoorbeeld bij de voorbereidingen en het 
spelen van het spel ‘Probleemloos open’ (serious gaming, zie kader), en door het bijwonen van plat-
formbijeenkomsten en werkgroepoverleggen. Verder zijn we gaan kijken in een digitale testomgeving en 
hebben wij interviews/gesprekken gehouden met mensen in verschillende functies in de tunnelwereld. 

Probleemloos open met de digitale tunneltweeling

Om een digitale tweeling te kunnen inzetten ten behoeve van een soepel 

openstellingsproces, is eerst de vraag: wat ís een soepel opstellingsproces? 

Wat zijn de stappen, wie speelt welke rol, welk 'gedoe' kan er ontstaan, 

hoe zou je dat gedoe kunnen oplossen, wanneer is er wat nodig? Het COB 

werkt aan materiaal om in een gezamenlijke sessie zicht te krijgen op de 

antwoorden. Vervolgens kan gekeken worden naar een nuttige toepassing 

van digitale middelen.

Centraal staat een bord waarop het openstellingsproces en de stakeholders 

gevisualiseerd zijn. In de eerste fase van de workshop worden de deelnemers 

geïdentificeerd. Het advies is om alle rollen vertegenwoordigd te laten zijn in 

de workshop. Ook de huidige projectfase wordt vastgesteld. Vervolgens  gaan 

de deelnemers aan de slag met gedoekaarten: waar kunnen de betrokkenen 

tegenaan lopen tijdens het proces naar de openstelling? De deelnemers 

kunnen hierbij aangeven hoe het gedoe zich vertaalt naar hun praktijk en wat ze nodig hebben om geen last 

van dit gedoe te krijgen. Praten over het gedoe vanuit ieders perspectief blijkt al bijzonder waardevol en is op 

zichzelf al voldoende voor een eerste workshop.

Om de bijdrage van digitale instrumenten te concretiseren, zijn er instrumentkaarten die  elk een instrument 

beschrijven. In de workshop zullen de deelnemers gaan invullen waarom een instrument een oplossing kan zijn 

voor een specifiek gedoe en welke randvoorwaarden daarbij gelden.

www.cob.nl/probleemloosopen
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1.3 Leeswijzer
dit rapport geeft een eerste basis voor de cultuur en een leidraad rondom digitalisering. En wij groeien 
als projectgroep Cultuur mee met de ontwikkelingen in de sector rondom digitalisering: het rapport 
wordt later in de tijd verrijkt met de informatie uit deze verdere ontwikkeling. We blijven kijken en 
aanreiken, zodat digitalisering een verrijking en hulpmiddel zal zijn. 

Lees deze publicatie niet als harde, vaststaande waarheden, of als een verhaal wat af is, maar als 
dingen die wij gezien en gehoord hebben, zaken die ons zijn opgevallen. Het beeld dat we schetsen 
en de opties die we daar in de leidraad aan verbinden, helpen je hopelijk een stapje verder in het 
verandertraject van digitalisering. We zijn ingestapt in een proces van zoeken en leren en blijven daar 
voorlopig. op sociale verandering is immers geen blauwdruk te leggen, jij en de andere ‘tunnelaars’ 
zijn uniek.

In dit rapport vindt je eerst in HOOFDSTUK 2 een analyse van de cultuur in de tunnelwereld: een situatie-
schets waarin we  een aantal kenmerken beschrijven die we in de tunnelwereld hebben gezien. We 
gaan ook in op wat er leeft rondom digitalisering: we bevinden ons in een veranderingsproces en zijn 
nu aangekomen in de fase tussen het oude en het nieuwe. Je krijgt hier inzicht in de huidige stand van 
zaken en we geven een voorzichtig doorkijkje naar een mogelijk toekomstbeeld. In HOOFDSTUK 3 reiken 
we je een aantal handvatten aan in de vorm van een leidraad. Vanuit de cultuurbeschrijving en theorie 
kijken we wat we kunnen doen om digitalisering een middel te laten zijn om tot onze doelen te komen. 
En hoe kan worden omgegaan met drempels die daarbij in de weg staan.
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2 Analyse 2
dit hoofdstuk beschrijft allereerst de zaken die ons opvielen op het gebied van cultuur in de tunnelwereld. 
dit laat zien waartoe mensen in de tunnelwereld zich verhouden; waar ze rekening mee moeten houden 
of waar ze op kunnen bouwen. Het vraagstuk rondom digitalisering speelt zich af binnen deze context, het 
staat in verhouding tot die context met zijn uitdagingen en ontwikkelingen. In PARAGRAAF 2.2 vind je een 
overzicht van ideeën, gevoelens en ervaringen met betrekking tot digitalisering. dit laatste geeft zicht op 
de huidige stand van zaken en een voorzichtig doorkijkje naar een mogelijke toekomst.

2.1 Cultuur
2.1.1 De tunnelwereld; een kleine familiaire wereld

onder de tunnelwereld verstaan we iedereen die in zijn dagelijkse beroepspraktijk intensief met 
tunnels te maken heeft, van beleid tot uitvoering, van ontwerper tot beheerder. samen dragen zij de 
grote verantwoordelijkheid van het veilig bouwen en openhouden van de tunnels in ons land. Het is een 
kleine wereld, een niche. Men komt elkaar in verschillende projecten in verschillende functies tegen en 
werkt vaak jarenlang samen. In deze samenwerking is familiariteit, respect en aandacht voor elkaar en 
het nemen van verantwoordelijkheid terug te zien. tunnels worden ‘onze tunnels’ genoemd. dat zegt 
wat over de betrokkenheid. Gaandeweg groeit er een vertrouwen in elkaar. Zo ontstaat een basis voor 
bijvoorbeeld het spelen van serious games. 

Verder zie je ‘subfamilies’ ontstaan rondom bijvoorbeeld het beheer van bepaalde tunnels, waar 
men jarenlang trouwe dienst levert en niet zomaar vertrekt. Er is weinig mobiliteit van mensen uit 
de tunnelwereld naar andere infrastructurele projecten. Een deel van de tunnelaars loopt tegen het 
pensioen aan; dit geeft een extra belasting op de beperkte markt die er al is, nieuwe instroom is nodig 
van (jonge) mensen die zich ook voor langere tijd willen verbinden aan de sector.

2.1.2 Ontwikkelingen in de tunnelwereld
de ontwikkelingen in de tunnelwereld staan niet stil. de opgaven in de komende jaren zijn groot, 
met name de renovatieopgave. Belangrijk voor deze opgave zijn inzicht in de bestaande situatie en 
informatie, inzicht in de situatie van de tunnel op termijn en inzicht in de invloed van het doorvoeren 
wijzigingen/renovaties in de tunnel. 

door ambitie en complexiteit komen verschillende werelden samen die voorheen gescheiden waren: 
de meer traditionele wereld van de civiele en installatietechniek met de wereld van digitalisering 
en duurzaamheid. Een groeiend besef is waar te nemen waarin men inziet: ‘alleen redden we het 
niet’. Hierdoor wordt er gekeken naar meer integraal samenwerken, van verkenningsfase tot en met 
gebruiksfase, evenals naar innovaties die helpend kunnen zijn. Een van die innovaties is de digitalisering 
van informatie.

‘ONZE TUNNELS’
• Kleine familiaire wereld
• Betrokken mensen met lange staat 

van dienst

ONTWIKKELINGEN
• Op papier in zeecontainers tot VR
• Hoop op hulp digitale middelen
•                   Samenkomen verschillende opgaven: 

civiel, digitalisering, installaties, duurzaamheid

‘Alleen redden we het niet!‘

Nieuw
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2.1.3 Archipel
ondanks de familiaire verhoudingen is de tunnelwereld te zien als een archipel; een groep losse 
eilanden, die toch bij elkaar horen. Mensen weten veel van hun eigen discipline, iedereen bedenkt zijn 
eigen stukje. Het zijn eilandjes van specialisten die niet gewend zijn over specialismen of projectfases 
heen te kijken. Hierin spelen ook de projectgrenzen mee: men werkt vaak bij verschillende tunnel-
projecten tegelijkertijd en moet soms wel vijf verschillende geheimhoudingsverklaringen tekenen. de 
ene dag is men van het ene project en de volgende dag van het andere project. 

overdracht van opdrachtgever naar opdrachtnemer wordt tegengewerkt door bijvoorbeeld 
ontwerpverantwoordelijkheid. de commerciële en juridische belangen zitten kennisoverdracht tussen 
verschillende projecten in de weg. dit betekent niet dat men elkaar niet helpt waar kan. Als men ergens 
tegenaan loopt en een project tegenkomt met dezelfde uitdaging, dan probeert men elkaar op een of 
ander manier vanuit ervaring te helpen zonder de verklaring van geheimhouding te breken. kennis-
ontwikkelingsplatforms vervullen hierin een faciliterende rol en bieden een open en veilige omgeving 
om los van de projectcontext kennis te delen. doordat kennisdeling niet optimaal is, kost het meer 
(doorloop)tijd en ook menskracht om kennis op het juiste moment op de juiste plek te krijgen.

2.1.4 Projecten en de overdracht van rollen, kennis en instrumenten
Een project duurt gerust tien jaar en kent faseovergangen waarbij rollen overgaan van de ene op de 
andere persoon of partij, en overdracht van kennis en digitale instrumenten niet vanzelfsprekend 
is. Hierdoor zie je dat deze kennis en digitale instrumenten deels of helemaal niet worden gebruikt/
bewaard, ze blijken bijvoorbeeld niet geschikt voor de volgende fase of een andere rolinvulling, 
aanpassen wordt niet of nauwelijks gedaan.

Buiten georganiseerde serious games, zijn projectleden het niet gewend om iedereen die te maken 
heeft met het project, te ontmoeten (opdrachtgever, opdrachtnemer, beheer, veiligheidsbeambten 
en -diensten). Wanneer dit bij een serious game wel gebeurt, blijkt dat men dit als prettig en efficiënt 
ervaart, omdat deze contacten goed zijn om de formele lijnen van het project ook samen voor elkaar 
te krijgen. over en weer worden hier tussen de verschillende fases uitnodigingen gevraagd en gedaan 
om meer mee te krijgen van fases waarbij men zelf niet betrokken is; ‘welkom om te komen kijken’. de 
projectfase en beheerfase hebben taken die in het werk van alledag veel van elkaar verschillen, maar 
toch alles met elkaar te maken hebben. Inzichten hierover kwamen in het spelen van een serious game 
naar boven als: ‘de vragen van de achterkant van het proces zijn van belang om dit project voor elkaar 
te krijgen’. En ‘dingen die nu worden afgesproken zijn belangrijk voor de hele cyclus, we moeten de 
gebruiker meenemen in het proces, zodat zij er niet achteraan lopen qua ontwikkeling in technieken.’

Specialist

Specialist

DE ARCHIPEL
Ik ben vandaag 
van dit project Morgen ben 

ik van dat 
project

• Iedereen verzint zijn eigen stukje
• Projectgrenzen en geheimhouding

Specialist

Specialist

‘WELKOM OM TE KOMEN KIJKEN’
• In overgangsfases verdwijnen mensen, 

kennis en instrumenten
• Vragen van de achterkant meenemen 

naar voren Verkennings-
fase

Planfase
Ontwerp-

fase
Bouwfase

Gebruiks-
fase
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2.1.5 De Tunnelwet, tijd en kosten
Een plan van de overheid tot realisatie brengen, kost jaren. de markt moet zes jaar vooruitkijken om te 
bepalen wat er aan werk aan zit te komen, maar moet ook nu hun personeel betalen. Continuïteit creëren 
qua werk (om mensen binnen de tunnelwereld te houden) is gewenst, maar blijkt een lastige puzzel. 
Aanbestedingen nemen veel tijd in beslag. Men vraagt zich af of dit niet op een andere manier geregeld kan 
worden. de tunnelwereld is namelijk klein en de mensen in die wereld weten zelf wie er beschikt over de 
juiste expertise voor de opdracht en of die persoon wel of geen ruimte heeft om een opdracht op te pakken. 

tegelijkertijd is er in projecten tijdsdruk waar te nemen, er wordt hard toegewerkt naar de afgesproken 
datum van openstelling en de mijlpalen die hieraan voorafgaan. de tunnelwet is hierin van belang; 
tunnels moeten aantoonbaar veilig zijn. Europese eisen over veiligheid zijn in de tunnelwet vertaald naar 
de Nederlandse tunnels. Zonder goedkeuringen van het tunnelveiligheidsplan, bouwplan en veiligheids-
beheerplan, geen openstelling van de tunnel. Er is een verschil in denken hierover: de een vindt dat de 
wet niet alles laat zien wat er nodig is en wil meer, de ander vindt rust in het volgen van de wet zoals die 
nu beschreven staat. 

de tijdsdruk in projecten wordt als uitdagend beschouwd. Een grote groep binnen de tunnelwereld 
houdt van ‘coole projecten’ en ‘slagen kunnen maken’. de tijdsdruk in projecten, doordat de tunnel 
open moet, levert gezamenlijke problemen op waar je je ook samen op kan storten. Veel, dan niet alle, 
tunnelaars aangesloten bij het CoB vinden projecten leuker dan beleidswerk.

Het realiseren van een tunnel is geen sinecure. de impact van een dergelijk groot infrastructuurproject 
op het verkeer, het milieu – in algemene zin: op de omgeving – is groot. daarmee spelen maatschappelijke 
kosten en baten ook een belangrijke rol in een tunnelproject, niet alleen bij de realisatie, maar ook bij de 
instandhouding. toch is men over het algemeen gewend om zaken in geld uit te drukken, er wordt vooral 
in euro’s uitgerekend wat iets kost en opbrengt. 

2.1.6 Rituelen
Bij ieder project is er aandacht voor teambuilding; dit is van belang door de diversiteit aan mensen, 
bedrijven en zzp'ers die samen de klus moeten klaren. Er wordt als het ware ‘een volledig bedrijf uit de 
grond gestampt in korte tijd’, die een eigen ‘cultuur’ moet krijgen en die de archipel bij elkaar probeert te 
houden. kerstborrels heeft men bijvoorbeeld, naast de borrel van het eigen bedrijf, ook op het project en 
wanneer er weer een deel van het project succesvol is afgeleverd, wordt dit ook gevierd.

AANTOONBAAR VEILIG
• Eisen Europa
• Nog meer of prima zo?

ONEVENREDIG
• Plannen overheid duurt jaren
• Tijdsdruk in projecten

2014 2020

KLUS GEKLAARD!
• Aandacht voor teambuilding
• Mijlpalen vieren
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2.2 Gedrag
2.2.1 Het ondertussen

Waar werken wij naartoe? Hoe ziet digitalisering eruit? We gaan van ‘oude’ manieren van werken 
naar nieuwe manieren van werken, maar tussen het oude en het nieuwe zit nog een fase, zie FIGUUR 

2.1. deze fase wordt in de antropologie aangeduid als ‘liminale fase’, een tussenfase: tussen het 
conventionele werken (oud) en digitalisering (nieuw) in. We bevinden ons qua digitalisering nu in deze 
fase, we zijn in transitie. die tussenfase (het ondertussen) brengt chaos en onzekerheid met zich mee, 
je bent niet meer in het oude maar ook nog niet in het nieuwe. Er zijn in deze fase vragen over hoe het 
nieuwe werken eruitziet, terwijl je ook probeert vast te houden aan het bekende en/of verlangt naar 
het oude. 

deze fase voelt oncomfortabel, vaak willen organisaties en projecten snel door deze fase van 
verandering heen, maar juist in deze onzekerheid liggen kansen om samen op weg te gaan om de 
verandering te bereiken die we voor ogen hebben. de fase bevat een enorm leerpotentieel, je gaat 
opnieuw betekenis geven aan de wereld om je heen. Vanuit antropologie geldt dan ook het advies: 
neem hiervoor de tijd, koester de onzekerheid, leer van elkaar.

? ?

?

OUDE 
VORM

HET ONDERTUSSEN NIEUWE 
VORM(liminale fase)

Orde

Duidelijkheid Chaos

Onzekerheid
We zijn het 
‘weer’ eens

Kansen

2.2.2 Kenmerkend gedrag per fase
Wij zijn als werkgroep gaan kijken en luisteren naar projecten die zich in deze tussenfase bevinden. 
Hoe zijn zij op weg? Wat speelt er bij hen? Hoe ziet het nieuwe eruit, krijgt het al vorm? Is er begeleiding/
ondersteuning gewenst en zo ja, hoe ziet dit er dan uit? TABEL 1.1 (volgende pagina) laat zien welk 
gedrag we vertonen in welke fase; de kleuren van de kolommen corresponderen met die in FIGUUR 2.1. 
dit zijn zaken die we hebben gehoord en waargenomen in het werkveld. de laatste kolom bevat een 
(voorzichtig) doorkijkje naar de manier waarop de nieuwe vorm er uit kan komen te zien en de vragen 
die daar nog bij spelen.sdf

Figuur 1 / asdfasdfasdf
Figuur 2 / asdfasdfasdf

Figuur 2.1 / Digitalisering als verandering.
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Tabel 1 / asdfasdfasdfasdfasdf
Tabel 1.1 / Welk gedrag vertonen we in welke fase? 

Oude vorm Het ondertussen Nieuwe vorm

Informatiesystemen

• We werken analoog 
met pen en papier, 
met maquettes.

• We vullen 
zeecontainers 
vol papieren 
tekeningen. 

• Informatie zit veelal 
in hoofden van 
mensen.

• We vullen zeecontainers vol papieren tekeningen, en 
informatie zit in de hoofden van mensen.

• Excel en Word, 3d-modellen, BIM worden gebruikt. 

• de eerste digitale modellen (tunneltweelingen) worden 
neergezet. We starten met virtual reality-systemen, digitale 
opleidingssystemen.

• Er is begripsverwarring, ‘wat is wat?’, en onduidelijkheid over 
technische uitwisselingsprotocollen. Er is onvoldoende inzicht 
in het gebruik van digitale middelen in verschillende fasen.

• de wensen die omhoog 
komen, hebben te maken met 
standaardiseren van technieken 
en systemen, zodat data 
uitwisselbaar is en de interface 
van verschillende tunnels 
hetzelfde. Hiervoor zouden 
contracten moeten worden 
aangepast, ‘iedere organisatie (of 
deel daarvan) heeft een stukje 
informatie. Belangrijk om al 
die puzzelstukjes bij elkaar te 
brengen’.

• tegelijkertijd klinkt de wens om 
niet teveel data bijeen te brengen, 
niet méér op te halen dan nodig 
is. de ambities die klinken, liggen 
uiteen: van ‘misschien kunnen 
we van papier overgaan naar 
digitaal’ en ‘er is behoefte aan 
een dashboard, maar ook om 
hem weer overbodig te maken’ 
tot ‘een digital twin voor alle 
tunnels’.

• Er klinkt ook een wens om 
‘terugplannen’ normaal te 
maken: aan de voorkant van een 
project ver vooruitdenken en de 
gebruiksfase belangrijker maken 
in de planning. Wat willen we 
kunnen in de gebruiksfase qua 
digitalisering en wanneer moeten 
we dan beginnen met opleiden?

Functies digital twin

• digitale 
tunneltweelingen 
bestaan nog niet 
echt. Een eerste 
stap is gemaakt 
met 3d-CAd-
tekenprogramma 
en BIM.

• Via digital twins kan men de tunnel virtueel bekijken, het 
ontwerp valideren, camera’s virtueel plaatsen en valideren, 
scenariovalidatie toepassen, usecases visualiseren aan de 
voorkant, automatisch testen, opleiden, trainen en oefenen. 
Helderheid, draagvlak en overeenstemming over dit gebruik is 
nog niet breed verspreid.

• Gebruiksscenario’s kunnen worden toegevoegd waarin gedrag 
kan worden getest, of gedrag kan worden getriggerd. trainers 
kunnen nieuwe dingen initiëren en het scenario beïnvloeden. 
ontwikkeling en discussie over invulling hiervan vindt plaats.

• digitale tweelingen worden breed 
gedragen, er is overeenstemming 
over het gebruik. Vanuit deze 
overeenstemming is uniformiteit 
en standaardisatie doorgevoerd. 
Een digital twin draagt bij aan 
aantoonbaar veilig zijn en 
onderhoudbaarheid.
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Oude vorm Het ondertussen Nieuwe vorm

Functies digitale opleidingsomgevingen

• We werken met een 
maquette en rijden 
met speelgoedauto's 
rond om 
aanrijdroutes te 
controleren. We 
spelen een scenario 
aan de hand van de 
maquette en toetsen 
of de protocollen 
werken in deze 
situatie.

• Behalve maquettes 
zijn tekeningen en 
Autodrop ook wel 
eens ingezet voor 
ditzelfde doel.

• We passen digitale omgevingen toe waarbij we de maquette 
proberen te vervangen. We rijden digitaal rond en kunnen 
onszelf als avatar in de digitale tunnel plaatsen. Het scenario 
wordt gesimuleerd met rook en vuur en passanten in de tunnel. 
Weersinvloeden zitten ook in het pakket.

• We toetsen of onze protocollen passen op de situatie en 
proberen te ervaren hoe het is om het incident zo mee te 
maken. de variatie in te oefenen scenario's en na te bootsen 
effecten zijn beperkt. de weergave van de tunnel of het gedrag 
van het verkeer doet nog blokkerig aan.

• Het is soms al mogelijk om alle rollen die van belang zijn als 
avatar toe te voegen, zodat zij tegelijk digitaal kunnen trainen. 
de trainer kan het scenario ter plekke beïnvloeden en nieuwe 
dingen triggeren. Zij hebben een modulair systeem. Hier kan 
ook met tegenverkeer worden getraind.

• We stappen virtueel in de tunnel 
in, het voelt echt aan. onze avatar 
en wijzelf vallen gedeeltelijk 
samen en we kunnen ons goed in 
de situatie verplaatsen. de tunnel 
en effecten kloppen heel goed 
met de werkelijkheid (as-built). 
Alle rollen kunnen deelnemen 
aan deze virtuele ervaring, de 
hele keten kan vertegenwoordigd 
worden (van wegverkeersleider 
naar openbare hulpdiensten 
naar weggebruiker) maar kan 
ook specifiek worden ingevuld. 
de variatie in scenario's is groot 
en specifiek voor de situatie. 
systemen kunnen hiervoor 
automatisch software genereren.

• de training kan individueel op 
basis van e-learning plaatsvinden 
voor het actueel houden van de 
kennis.

Ideeën over ‘het waarom’ van digitaal werken

• Er is een bepaald 
‘geloof’ in 
digitalisering; je 
gelooft dat het 
bijdraagt of je 
doet dat niet. Het 
gaat nu toch goed, 
waarom veranderen? 
Versus: digitaal is 
de toekomst, er is 
voordeel te behalen.

• digitalisering helpt bij het overdragen van informatie. Een 
papieren werkelijkheid is lastig over te dragen, de digital twin 
geeft meer gevoel bij ‘waar hebben we het nou over’. 

• digitalisering is een moderne oplossing voor de archivaris, 
het helpt bij het bewaren van informatie en maakt deze 
toegankelijk.

• Vooraf kunnen valideren en trainen, scheelt tijd in de 
uitvoering. 

• Voor beheer, beschikbaarheid en planbaarheid is het niet 
te doen op de oude manier, je kunt nu niet meer dan twee 
jaar vooruitkijken. de renovatie-opgave zonder digital twin is 
onmogelijk.

• storingen voorkomen en aantoonbaarheid zijn belangrijk voor 
veiligheid en worden mogelijk met digital twin.

• We moeten meegaan in de ontwikkelingen om ons heen. 
Aannemers werken er al mee. 

• We weten of onze ideeën 
kloppen, er is ervaring opgedaan 
met de toepassing, we hebben 
deze geëvalueerd. Het is helder 
naar welk doel we ontwikkelen, 
we hebben heldere afspraken 
over de toepassing ervan.
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Oude vorm Het ondertussen Nieuwe vorm

Gevoelens met betrekking tot digitalisering

• omdat we in het 
nu onderzoeken, 
hebben we geen 
data over gevoelens 
met betrekking tot 
‘de oude vorm’.

• Er is een breed scala waar te nemen aan gevoelens. Een gevoel 
van ‘het overkomt ons’, maar ‘we moeten wel meedoen, want 
als je niks doet loop je straks twintig jaar achter’. Anderen 
hebben nu al het idee erg achter te lopen en willen een stap 
vooruit maken door zich te richten op digitale middelen.

• Weerstand is er bijvoorbeeld in de vorm van ‘je pikt het werk af’. 
Er is frustratie over producten die niet aansluiten bij de wensen 
in de gebruiksfase en over de kosten van de beheerorganisatie 
die niet mee worden genomen in de kosten-en-batenanalyse, 
van ontwerp tot instandhouding.

• Er is trots en enthousiasme waar te nemen over een integraal 
werkend digitaal opleidingssysteem. 

• Er wordt hoop gevestigd op digitaal werken, vooral met betrek-
king tot de grote renovatie-opgave, ‘dat is een golf die bijna 
breekt, wie gaat het doen en hoe gaan we het doen?’. Er heerst 
nu vaak een ongemakkelijk gevoel en onzekerheid over civiele 
constructie. ‘Je kunt niet met droge ogen beweren dat er niets 
met die civiele constructie gebeurt de komende vijftien jaar, 
want dat weet je gewoon niet. Als je het niet weet, kan het ook 
misgaan. daarom meer grip krijgen op die civiele opgave.’

• Risico’s, angst en onzekerheid zou men graag terugdringen 
rondom tunnelveiligheid, weg van een afrekeningscultuur, 
waarbij de minister ‘op het schavot’ staat als er iets misgaat. 

• Er wordt genoemd dat er een zachtere landing nodig is van 
digitale middelen in de praktijk en dat mensen moeten leren 
vertrouwen op digitale middelen. Zo hoeft niet alles dubbel 
gedaan te worden; digitaal én ‘in het echt’.

• Er is bekendheid en vertrouwen 
in digitale middelen. Mogelijk-
heden en toepassingen ervan 
zijn duidelijk, er zijn geen valse 
verwachtingen.

Ervaringen digitaal werken

• Weinig, er wordt 
alleen met 
office-achtige 
programma's en 
tekenprogramma's 
gewerkt. Er is 
geen visie over 
digitalisering, het is 
een ver-van-mijn-
bedshow.

• Momenteel bedenkt ieder z’n ‘eigen eilandje’, er klinkt een 
geluid om te kijken hoe men meer gemeenschappelijkheid kan 
krijgen op het gebied van digitaal werken. tegelijkertijd wordt 
er genoemd dat men nog lang kan wachten, wanneer men op 
een centrale aanpak wacht. 

• de knip tussen aanleggers en beheerders, en het vastzitten in 
contractuele deals, worden als niet-helpend gezien.

• Als positieve ervaring van digitaal werken wordt genoemd 
dat storingen zijn voorkomen door goede analyses. frustratie 
kwam omhoog over patches waar men weken mee bezig is, 
‘we kunnen niet snel genoeg invoeren, we kunnen het niet 
bijbenen.’

• Er wordt bij een project gesproken over sprintreviews die 
georganiseerd worden met de toekomstige gebruikers van een 
digital twin.

• In de samenwerking met de veiligheidsregio zijn op verschil-
lende plekken andere ervaringen opgedaan; een 3d-model dat 
aan een veiligheidsregio werd gegeven, waar nooit wat op werd 
teruggezien, maar ook een 3d-model dat door de hulpdien-
sten was gemaakt en waar samen met het tunnelproject werd 
besproken wat er verder allemaal in moest komen.

• Grote organisaties en overheden 
hebben een uitgeharde aanpak 
omtrent digitalisering. Hierin is 
variatie en flexibiliteit mogelijk. 
keuzes worden over partijen, 
projecten en fases heen 
geoptimaliseerd. Rolhouders 
geven in de breedte draagvlak 
voor toepassing van digitale 
middelen, ook voor aantonen van 
veiligheid.
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Vragen die leven

• Wat bedoelen jullie met digitalisering?

• Wat is het doel / de waarde van digitalisering?

• Hoe waarborgen we dat trainingssystemen het gedrag 
vertonen van een echt systeem?

• In hoeverre moet de digital twin nog aannemer-specifiek 
gemaakt worden?

• Er is al zoveel digitaal beschikbaar, maar kan men bevatten wat 
er is en wat je ermee kunt doen?

• Hoe richten we zo’n digital twin in?

• Ik heb nog nooit een digital twin gezien, zouden wij de eerste 
zijn?

• Wat stellen we voor technische eisen qua onderhoud?

• We weten nog niet hoe de toekomst eruit moet zien; hoe ga je 
dat dan organiseren?

• Wat levert het op, je moet het toch kunnen aantonen in geld?

• Er zijn digitale modellen, waarom kunnen die niet 
uitwisselbaar zijn?

• Waarom kan een aannemer digitale modellen niet overdragen 
aan de beheerder?

• Wie heeft toegang in digital twin, verschilt dit per tunnel?

Kosten/baten

• de kosten van digitale middelen (o.a. digital twin) komen ter 
sprake als iets waar men mee worstelt en wat in de weg zit. ‘Als 
je je cijfers niet op orde hebt, krijgt je geen groen licht’. Je hebt 
geld voor tooling en mensen nodig. Men is gewend om zaken in 
geld uit te drukken, maar lijkt de businesscase voor een digital 
twin niet zo rond te krijgen. tegelijk beseft men dat niet alles 
in geld uit te drukken is op dit gebied. Hiervoor wil men goed 
in kaart hebben waarom je het doet, wat het grotere doel is. 
Hiervoor zijn voorbeelden gewenst.

Conclusie
Zoals bovenstaande tabel laat zien, wordt er veel gesproken en nagedacht over digitalisering. Het 
gesprek is op gang. Je ziet dat verschillende projecten en beheerorganisaties niet parallel lopen, de 
een wil/moet de stap gaan maken, de ander is bewust aan de slag met digitalisering. de huidige 
ervaringen liggen (soms ver) uit elkaar en de wensen en ideeën spreken elkaar soms tegen. Voor de 
ene tunnel moet je de zeecontainer induiken op zoek naar gegevens, voor de andere tunnel wordt een 
VR-systeem gebouwd. de een ondergaat het omdat het moet, de ander ziet kansen om het werk aan te 
kunnen de komende jaren. Er heerst nog onduidelijkheid en er is geen helder en gezamenlijk beeld van 
de toekomst op het gebied van digitalisering.
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3 Leidraad 3
We komen nu tot de volgende vraag: Hoe kunnen we digitalisering een middel laten zijn om tot onze 
gezamenlijke doelen te komen? dit hoofdstuk biedt handreikingen aan vanuit sociaal-cultureel 
perspectief.

uit de antropologische wetenschap blijkt dat juist in de liminale fase, de acceptatie van verandering en 
de menselijke veerkracht optimaal is [1].  deze tijd schept kansen en heeft een enorm leerpotentieel. 
de volgende adviezen kunnen helpen de verandering te creëren die wij willen op het gebied van 
digitalisering. Met het woord 'wij' komen we al tot het eerste advies.

3.1 Van een wij/zij-denken naar een ‘wij-denken’
Zet in op de gezamenlijkheid: het zijn ‘onze tunnels’. Het is belangrijk dat het anders werken breed 
gedragen wordt. In HOOFDSTUK 2 komt terug dat er verschil van denken is tussen de projectorganisatie 
en de beheerorganisatie. Beide partijen verwachten iets van de ander, bijvoorbeeld dat het beheer 
werkt met instrumenten die in de ontwerpfase worden gemaakt of dat het beheer een instrument 
krijgt wat voor hen werkt en waar zij iets over te zeggen hebben. Maar om een verandering bij een 
ander teweeg te brengen, kunnen we kijken wat we zélf kunnen doen om dit te realiseren. Wij staan 
samen voor de opgave om tunnels in ons land veilig aantoonbaar open te stellen en beschikbaar 
te houden. daar is iedereen voor nodig, de mensen uit de verkenningsfase, planfase, ontwerpfase, 
bouwfase, gebruiksfase. Hoe kunnen wij digitalisering daarvoor inzetten?

Stel deze vraag centraal: Hoe kunnen wij digitalisering daarvoor inzetten? Zorg voor overleg tussen 
de verschillende organisaties, probeer een gezamenlijk antwoord te vinden over de organisaties en 
fasen heen. Zorg voor een tegenkracht als het gaat om scheiding tussen groepen en fasen. 

3.2 Kom van je eiland af
Bouw aan relaties over de grenzen van contractbelangen, project- en beheerorganisatie en veilig-
heidsregio. Leer ‘de ander’ kennen en begrijpen. Waarom denkt hij/zij zo over het werken met digitale 
middelen? Verdiep je in de wereld van de ander, wees open en nieuwsgierig. doorbreek vaste patronen 
en routines en organiseer het samenzijn met mensen die anders denken dan jij. Begrip over en weer 
brengt je verder in het inzicht wat nodig is aan en in digitale middelen. 

Speel de serious game ‘Probleemloos open’ [3], of gebruik de adviezen uit de publicatie 
‘Wederzijdse nieuwsgierigheid’ [7].

3.3 Breng de dialoog op gang 
Breng de dialoog op gang vanuit jouw positie in jouw organisatie(s), stel vragen, vertel verhalen, kijk 
om je heen naar voorbeelden. Wat willen wij met digitalisering, wat verstaan wij hieronder; samen 
begrijpen waar je het over hebt en wat er mogelijk en nodig is. durf samen te zoeken. door het 
voeren van deze gesprekken, zet je de verandering al in gang, omdat mensen gaan nadenken over de 
betekenis en waarde van digitalisering voor hun werk. dit zagen we als projectgroep gebeuren in de 
observaties die wij deden en de gesprekken die wij voerden. Er ontstaat reflectie op het eigen denken 
en handelen. de verhalen op de werkvloer zijn de dragers van de cultuur binnen een organisatie en 
nieuwe verhalen leiden tot een verandering in betekenisgeving [6]. Verhalen over digitalisering helpen 
om te begrijpen hoe de situatie in elkaar steekt, maar kunnen ook worden ingezet om ideeën over 
digitalisering te beïnvloeden en verder te brengen.

Word je bewust van de verhalen die verteld worden over digitalisering en vertel verhalen over het 
hoe en waarom, schrijf deze verhalen op. 

Figuur 3 / Impressies van het ni
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Figuur 3 / Impressies van het ni

3.4 Werk van achter naar voren
In de reflectie van mensen die deelnamen aan de serious game ‘Probleemloos open’ werd meerdere 
keren gezegd: ‘Eigenlijk moeten we beginnen bij de beheer-/gebruiksfase, vanuit daar denken en 
plannen’. Na oplevering en renovatie van de tunnel, volgen de jaren van beheer waarin men moet 
werken met wat er in de fases voorafgaand aan de beheerfase besloten wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de eisen en ruimte in contracten met betrekking tot werken met digitale middelen en duidelijkheid 
over wanneer er moet gestart worden met opleiden. Het betrekken van de mensen en hun ideeën uit de 
beheerfase geeft zicht op er aan de voorkant van een project geregeld zou moeten worden. Zo is er ook 
ruimte voor de beheerorganisatie om eigenaarschap te creëren.

Organiseer een ‘ready to operate’-sessie waarin opdrachtgever en opdrachtnemer samen aan tafel 
zitten en bespreken wat van belang is. Dit hoeft niet aan een tafel in een kantoor, het kan ook om 
een kampvuur. Lees ter inspiratie de kennisdocumenten van de Gaasperdammertunnel [4][5].

3.5 Pak regie
digitalisering hoeft je niet te overkomen, je kunt aan het stuur staan. Wat is belangrijk voor jou? Maak 
dat kenbaar: laat aan de andere ‘eilandjes’ weten wat belangrijk is voor jouw eilandje. Nu, in ‘het 
ondertussen’ kun je nog meebepalen hoe digitaal werken eruit komt te zien.

Laat je stem horen. 

3.6 Kennis en voorbeelden delen
Zoek naar manieren om met elkaar kennis te delen. Creëer een plek om vragen te bespreken en duidelijk-
heid te creëren over naam en inhoud van digitale instrumenten. Is er een mogelijkheid om een kennistafel 
te faciliteren (waar geheimhoudingsplicht niet op van toepassing is), zodat niet iedereen iets bedenkt voor 
zijn eigen eilandje en er straks bijvoorbeeld systemen zijn die niet met elkaar kunnen communiceren?

Faciliteer kennistafels. 

3.7 Onderzoek de context
de context van een tunnel kent lokale behoeften en ambities, deze zijn van belang om het werken met 
digitale middelen zijn doel te laten bereiken. Laat de context daarom leidend zijn in het ontwerpen en 
invullen van de digitale middelen.

Ga kijken en luisteren naar de omgevingsfactoren en stakeholders. Ga in gesprek over 
mogelijkheden en kansen.

Voorbeeld: ga in gesprek

Als projectgroep vonden we een mooi voorbeeld bij het trainingssysteem en de besturing van de Wester-

scheldetunnel. Bij deze tunnel is er behoefte aan integraal werken, om rollen in het heetst van de strijd te 

kunnen oefenen. De behoefte kwam initieel vanuit hulpdiensten, zij willen de hectiek van de realiteit trainen. 

De unieke context van de Westerscheldetunnel speelde ook mee: ambities om koploper te zijn, een betrokken 

politiek, goede relaties met de brandweer die vrijwilligers hebben uit de regio, de lange omrijroute via België, 

de lengte van de tunnel, een veiligheidsregio die goed voorbereid wilde zijn, een paar brandjes toen de tunnel 

net gebouwd was en een langdurig onderhoudscontract van twintig jaar met de combinatie beheer en 

bediening. De medewerkers geven aan: ‘We zijn ernaartoe gegroeid. Het is een proces van jaren’. De toepassing 

van XVR-systemen (serious gaming, oefenen hulpdiensten) is hier ‘per ongeluk’ ontstaan, het model van de 

tunnel is tijdens de bouw geleverd aan de brandweer, zij hebben dit geïmplementeerd in het XVR-systeem en 

de Westerscheldetunnel heeft dit pakket overgenomen en verder uitgewerkt. De Westerscheldetunnel had vier 

computers met monitoren staan en bedacht toen: ‘waarom zetten we die niet bij elkaar?’. Hieruit is een volledige 

bediendesk ontstaan met de tunnelbesturing en het trainingssysteem. De operators zijn meegenomen in het 

bouwen van het systeem, daarmee zijn ook spanningen vooraf weggenomen. Het systeem is dus vanuit meerdere 

perspectieven ingericht en aangevuld.
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3.8 Ritualiseer succes en tegenslag in de zoektocht
Ritualiseren houdt in dat je bewust een ritueel koppelt aan een gebeurtenis. dit draagt bij aan het 
volhouden en het gevoel van samen op weg zijn. kijk hiervoor achterom en vooruit, en baken overgangs-
momenten ritueel af, zodat iedereen weet waar je gebleven bent [1]. dit vieren is men al gewend in de 
tunnelprojecten: wanneer er weer een deel van een project succesvol is afgeleverd, wordt dit gevierd. 
sta ook stil bij tegenslag: vier je geleerde lessen, ga na wat er is gebeurd en spreek samen af hoe je 
verdergaat.

Organiseer een workshop waarbij mislukkingen worden omarmd als een belangrijk leermoment 
(zie als voorbeeld www.briljantemislukkingen.nl). Of organiseer een feestje wanneer je samen weer 
een stap verder bent in het digitaliseringsverhaal. 

3.9 Biedt leermogelijkheden aan
“de beste tijd om als mens of organisatie te veranderen, is in tijden van verwarring”, aldus Braun en 
kramer [1]. Je gaat dan opnieuw betekenis geven aan de wereld om je heen. Zoals wij beschreven in 
HOOFDSTUK 2, bevinden we ons als tunnelsector in de liminale fase, de tussenfase. Een fase van onzeker-
heid, chaos en kansen. Het doet recht aan mensen om hen juist in deze tijd leermogelijkheden aan te 
bieden om te groeien in competenties en vaardigheden. In zo’n onzekere fase kan het helpen om te 
voelen dat zij zelf het krachtigste instrument zijn om de verandering goed te doorstaan.

Volg of geef opleidingen en coaching. Onderwijs elkaar: het geven van (virtuele) rondleidingen in 
tunnels kan bijvoorbeeld al waardevolle inzichten geven aan mensen die niet gewend zijn daar te 
komen. 

3.10 Bedenk: onzekerheid en onduidelijkheid horen erbij
Nog even terug naar de tabel uit PARAGRAAF 2.2. We zitten in een onzekere fase, we weten nog niet wat 
digitalisering precies gaat inhouden voor ons werk. Verandering kan verwarrend en pijnlijk zijn. Het 
geeft wat ontspanning om te weten dat onduidelijkheid en onzekerheid bij deze fase horen. Als straks 
de nieuwe fase is aangebroken en digitalisering een alledaags onderdeel vormt van onze werkzaam-
heden, kunnen we achterom kijken en zeggen: “We zijn het weer eens; dit betekent digitalisering voor 
onze sector, zo en zo ziet het eruit voor onze werkzaamheden”.

Herinner jezelf er soms aan of laat je eraan herinneren dat onzekerheid en onduidelijk erbij horen. We 
hoeven het nu nog niet precies uitgevogeld te hebben. We zijn samen op weg en we zoeken het uit. 

https://www.briljantemislukkingen.nl
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4 Doorkijkje 4
In de leidraad zijn ook de opmerkingen en tips meegenomen die wij meekregen in gesprekken en 
observaties. de adviezen zijn dus mede gebaseerd op uitspraken van mensen uit de tunnelwereld 
zelf, op hun ideeën over wat zou helpen om digitalisering zo in te zetten dat we onze gezamenlijke 
doelen bereiken. We zien dus dat er al veel ideeën hierover bestaan: er is genoeg om samen mee aan 
de slag te gaan! 

de projectgroep blijft ook het komende jaar nog meekijken en handreikingen doen. We zullen in 
ieder geval blijven observeren bij het spel ‘Probleemloos open’ van het CoB. Hiervoor staan in 2022 
meerdere sessies gepland.

Voor vervolgonderzoek op het gebied van digitalisering willen we meer inzicht krijgen in de cultuur 
van de tunnelwereld als geheel, om digitalisering nog meer te kunnen behandelen als veranderings-
vraagstuk, waarin cultuur een belangrijke rol speelt. daarin willen we een laagje dieper gaan kijken 
naar de basisassumpties, de diepste overtuigingen, die hier aanwezig zijn. daarnaast willen we ook 
specifiek meer inzicht in de beheer- gebruiksfase opdoen en delen. 

Verder komen we graag observeren en gaan we met mensen in gesprek op plekken waar digitalisering 
besproken en geoefend wordt. Wat is jouw idee hierover, waar moeten we naar komen kijken, met wie 
kunnen we in gesprek? We horen graag van je! Mail hiervoor naar info@cob.nl.

samen willen we ons best blijven doen om digitalisering een middel te laten zijn om tot onze 
gezamenlijke doelen te komen!

Spec
ialist

Specialist

DE ARCHIPEL
Ik ben vandaag 
van dit project Morgen ben 

ik van dat 
project

• Iedereen verzint zijn eigen stukje

• Projectgrenzen en geheimhouding

‘WELKOM OM TE KOMEN KIJKEN’
• In overgangsfases verdwijnen mensen, 

kennis en instrumenten

• Vragen van de achterkant meenemen 
naar voren

Verkenningsfase Planfase
Ontwerp-
fase

Bouwfase
Gebruiks-
fase

ONEVENREDIG
• Plannen overheid duurt jaren

• Tijdsdruk in projecten

ONTWIKKELINGEN
• Op papier in zeecontainers tot VR

• Hoop op hulp digitale middelen

•                   Samenkomen verschillende opgaven: 
civiel, digitalisering, installaties, duurzaamheid

‘ONZE TUNNELS’
• Kleine familiaire wereld

• Betrokken mensen met 
lange staat van dienst

Special
ist

Specialist

2014

2020

‘Alleen redden we het niet!
‘

Nieuw

AANTOONBAAR VEILIG
• Eisen Europa

• Nog meer of prima zo?

KLUS GEKLAARD!
• Aandacht voor teambuilding

• Mijlpalen vieren

Digitalisering kan gezien worden als een verandertraject binnen bestaande organisaties en gaat daarmee ook over het creëren van draagvlak 
en vertrouwen om de verandering mogelijk te maken. Welke dingen doen we die wel of niet bijdragen aan het inzetten van digitale middelen? 
Welke drempels zijn er? Deze plaat schetst een aantal eigenschappen van de tunnelwereld die van invloed zijn op de acceptatie en toepassing 
van digitalisering.

Situatieschets digitalisering

Figuur 4 / Impressies van het ni
Figuur 5 / sdfasdf
Figuur 6 / asdfasdf

Figuur 6.1 / Een samenvatting van HOOFDSTUK 2 is los te downloaden als praatplaat, zie www.cob.nl/cultuurdigitalisering.

mailto:info%40cob.nl?subject=
https://www.cob.nl/cultuurdigitalisering
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Gedrag blijkt een belangrijke rol te spelen bij nagenoeg alle digitale ontwikkelingen in 
de tunnelsector. Het COB-netwerk heeft deze rol nader onderzocht: welke (culturele) 
factoren wegen mee bij het al dan niet overwegen, accepteren en toepassen van 
digitalisering?

Het vraagstuk rondom digitalisering speelt zich af binnen een bepaalde context. Hiervoor 
geeft dit rapport een beknopte cultuurbeschrijving van de huidige tunnelwereld. 
daarnaast worden ideeën, gevoelens en ervaringen beschreven die leven met betrekking 
tot digitalisering. We gaan van ‘oude’ manieren van werken naar nieuwe manieren 
van werken, maar tussen het oude en het nieuwe zit nog een fase. deze fase wordt in 
de antropologie aangeduid als ‘liminale fase’, een tussenfase. We bevinden ons qua 
digitalisering nu in deze fase, we zijn in transitie. 

Vanuit de antropologische wetenschap en op basis van de opmerkingen en tips uit 
interviews en observaties, is een leidraad samengesteld om de huidige fase, het 
ondertussen, te benutten en de verandering te creëren die de tunnelsector wil 
op het gebied van digitalisering. dat is hierbij direct het eerste advies: zet in op 
gezamenlijkheid, want het is belangrijk dat het anders werken breed gedragen 
wordt. Andere adviezen zijn bijvoorbeeld het opschrijven van de verhalen die 
verteld worden over digitalisering en het organiseren van een workshop 
waarbij mislukkingen worden omarmd als een belangrijk leermoment.

Van zeecontainers 
tot VR-brillen
Een cultureel-antropologisch perspectief op 
digitalisering in de tunnelwereld
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