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Projectplan  
1. Programma Fonds Fysieke Leefomgeving 

 

2. Naam indiener: COB 

3. Projectnaam/nummer: Stimuleringsmodel voor samenwerking KA4-03 
 

4. Thema/ Deelprogramma  
 

5. Contactpersoon Edith Boonsma (COB) en projectleider Sjoerd Loeffen 

 

6. Aanleiding 
Een optelsom van verschillende ontwikkelingen leidt tot toenemende druk op de ondergrond. De 
energietransitie vergt meer ruimte voor kabels en leidingen. Klimaatadaptie leidt tot (reserveringen voor) 
waterbuffering en -opslag en versterkt de roep om meer groen in openbare ruimte. Verstedelijking leidt tot 
het ondergronds brengen van bijvoorbeeld afvalinzameling en (fiets)parkeren. Daar bovenop heeft Nederland 
te maken met een stevige vervangingsopgave van kabels en leidingen.  
 
De afgelopen jaren is bij alle eigenaren en beheerders van civiele constructies, kabels en leidingen én de 
bodem waarin die zich bevinden, het besef gegroeid dat het afzonderlijk uitvoeren van de maatschappelijke 
opgaven niet past binnen de kaders van beschikbare ruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. Dat 
heeft ertoe geleid dat deze partijen meer en meer de samenwerking zoeken vanuit hun intrinsieke 
verantwoordelijkheid om de Nederlandse nutsvoorziening optimaal te faciliteren. 
 
De potentie van integraal afstemmen in de ondergrond lijkt dus groot, maar integraal kan ook “fataal” worden, 
door bijvoorbeeld teveel tegelijkertijd te willen en het oog te verliezen voor de uitvoering. Wat gebeurt er 
concreet, draagt dat bij aan maatschappelijke verandering of vooruitgang, en zo ja; hoe? 
 
 

7. Doel en doelgroep 
In de ontwikkellijn “Digitaal ecosysteem” van de Kennisarena kabels en leidingen willen we bevorderen dat 
gemeenten, netwerkbedrijven en waterschappen multidisciplinair gaan programmeren, ontwerpen, 
aanbesteden en uitvoeren. De veelheid aan betrokken organisaties, fases in het ketenproces en het verschil in 
professionalisering van de betrokken partijen op het gebied van digitalisering en samenwerking, maken dit een 
complexe transitie.  
 

Het doel van dit project is te komen tot een groeimodel voor integrale samenwerking, waarin diverse stadia 
van volwassenheid staan benoemd, waarbij wordt aangegeven welke instrumenten er zijn (en moeten komen) 
om een volgend stadium van volwassenheid in samenwerking te bereiken.  

 
Met het beoogde groeimodel wordt de branche stapsgewijs gestimuleerd en begeleid in multidiciplinair 
programmeren, ontwerpen en uitvoeren. Niet alle organisaties zijn in samenwerking even ver; door middel 
van dit model wordt duidelijk op welk vlak ontwikkeling mogelijk of nodig is. Dit volwassenheidsmodel zal de 
verbindende factor zijn, waarin de instrumenten die al zijn en nog worden ontwikkeld een plek krijgen.  
Het model gaat startende én bestaande afstemmingsvormen en samenwerkingsvormen helpen om gericht de 
volgende stappen te kunnen zetten in de (door)ontwikkeling van de samenwerking en is daarmee een 
katalysator voor het integraal programmeren. 
 
Het resultaat van dit project is een eerste stap op weg naar het uiteindelijke doel: een routekaart of 
handleiding, aangevuld met een bibliotheek met prototypen van bestaande oplossingen en instrumenten.  
 
Partijen die hier baat bij moeten hebben zijn onder andere: 

• In eerste aanleg: gemeenten, netbeheerders voor energie, water, warmte, media en communicatie 

• In tweede aanleg: waterschappen, provincie,  wooncorporaties, bouwers en beheerders van vastgoed 
 

8. Resultaat 
De informatie en het volwassenheidsmodel die dit project oplevert, worden beschikbaar gesteld aan alle 
stakeholders en gelinkt aan een online catalogus, waarin onder andere praktijkvoorbeelden van 
afstemmingsvormen en integrale samenwerking zijn opgenomen. Deze online catalogus is door de 

https://debouwcampus.nl/hso
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Bouwcampus ontwikkeld en vindbaar op https://debouwcampus.nl/hso.  Door middel van dit project wordt de 
catalogus door de Kennsiarena verrijkt met een verdiepingsslag en een handreiking (het 
volwassenheidsmodel) waarmee zoekende partijen verder geholpen worden met het inrichten van integraal 
proces. Het volwassenheidsmodel wordt een product van het COB (en dus hiermee van de Kennsiarena) en 
wordt door het COB ontwikkeld en beheerd.   
 
Het resultaat van dit project komt beschikbaar als: 

• Inspiratie en hulp voor het (door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe afstemmingsvormen. 

• Inzichten verkrijgen voor (door)ontwikkeling op basis van een volwassenheidsmodel / ladder voor groei.  
 
 

9. Aanpak, fasering, producten en planning 

 

In dit project gaan we: 
1. Bij bestaande afstemmingsvormen en -samenwerkingen onderzoeken hoe ze tot stand zijn gekomen, nu 

functioneren en wat het de betrokkenen oplevert. Via De Bouwcampus zijn reeds interviews afgenomen. 
De daar opgehaalde informatie vormt de basis van de verdiepingssslag die we binnen dit 
onderzoekstraject maken.   

2. Uit de verzamelde informatie een overzicht genereren met veralgemeniseerde knelpunten inclusief de 
oorzaken en de succesvolle oplossingen of instrumenten waarmee de knelpunten voorkomen kunnen 
worden.  

3. De belangrijkste informatie uit de eerste onderdelen verzamelen en vertalen naar de eerste versie van een 
volwassenheidsmodel voor samenwerken en afstemmen in de ondergrond.  

 

Het is voor dit project goed om te realiseren dat de fase van informatieverzameling in een vergevorderd 

stadium is; meerdere interviews zijn uitgewerkt en gevalideerd, eind 2021 wordt een totaaloverzicht in een 

vergelijkingsmatrix opgeleverd met een daarbij horende rapportage.  

Eind 2021 wordt de fase van informatievoorzieing afgerond en kunnen we direct aan de slag met het vormen 
van de basisstructuur. Dit doen we stapsgewijs in de volgende fasen: 
 
Voorfase (valt buiten dit projectvoorstel en is in vergevorderd stadium) 

Informatieverzameling (interviews, desk research). 
 

1. Uitgewerkte en gevalideerde interviews. 
2. Totaaloverzicht interviews in vergelijkingsmatrix. 
3. Rapportage uitkomsten interviews. 
 

Q4 2021 

 
Fases binnen het project Kwaliteitsverhoging integrale afstemming in de ondergrond 

Fase Resultaat Wanneer gereed  

1. Basisstructuur  volwassenheidsmodel integraal 
programmeren. 

Model om de stadia van ontwikkeling (van een 
samenwerkingsvorm) op verschillende aspecten te 
kunnen presenteren. 
1. Definitie van stadia. 
2. Kenmerken per stadium definiëren. 
3. Aanhaken wetenschapper(s) t.b.v. 

onderbouwing v/h model. 
 

Q2 2022 
 
 

2. Vragenlijst  volwassenheidsmodel integraal 
programmeren 
(maakt het mogelijk  om door het stellen van 
vragen de mate van  volwassenheid meetbaar 
te maken en te visualiseren) 

Standaard vragenlijst die afhankelijk van stadium 
en score leidt naar gerichte adviezen om verder te 
kunnen groeien in de samenwerking. 
 

Q2 2022 
 
 

3. Groeiboek afstemmingsvormen  
(onderdeel van volwassenheidsmodel en 
bedoeld als eerste aanzet voor de 
eerdergenoemde bibliotheek) 

 

Groeiboek met adviezen en producten die kunnen 
worden ingezet om te groeien in de samenwerking 
/ afstemmingsvorm. 

Obv score op volwassenheid worden een of 
meerdere adviezen versterkt voor 
doorontwikkeling.   

 

Q3 2022 
 
 

4. Wetenschappelijke toets  
(onderbouwing van het model) 

 
 

Afhankelijk van de toets volgt  

• Validatie van het model 

• Noodzakelijke aanpassingen 

• Advies voor doorontwikkeling van het 
model   

Q4 2022 
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10. Wijze van verspreiding van ontwikkelde kennis 
 
De kennisverspreiding wordt als volgt geborgd gedurende het traject: 

o Betrekken van andere organisaties zoals de Bouwcampus en de CityDeal Openbare Ruimte, waar de 
samenwerking wordt gezocht met CROW, Rioned en andere organisaties die hieraan kunnen bijdragen.  

o Betrekken van derden voor inhoudelijke oplossingsgerichte interviews over samenwerkingsvormen.  
o Het delen en bespreken van de inzichten met elkaar, zorgen voor bijeenkomsten waarop de uitkomsten van de 

interviews worden gedeeld.    
o Betrekken en terugkoppeling vragen gedurende het traject via de COB-platformbijeenkomsten zoals platform Kabels 

en leidingen (ongeveer 100 deelnemers), door het betrekken van branche- en belangenorganisaties waar dit zinvol is.  
 

Kennisverspreiding volgens de reguliere COB-kanalen 
o Binnen het COB-netwerk is kennisverspreiding een van de pijlers, naast kennisborging, vraagarticulatie en 

kennisontwikkeling.  
o Communicatie, het vormgeven van documenten en het gebruiken van moderne communicatiemiddelen staan op een 

hoog niveau. De ervaring is dat deelnemen aan dit soort trajecten de beste manier is om zelf kennis op te doen en te 
verankeren. De deelnemers nemen hun ervaringen mee in hun werkzaamheden en binnen hun organisaties.  

o Interactieve communicatie en (deel) resultaten delen via algemene bijeenkomsten zoals het COB-congres en het 
Flexival. 

o Via de projectpagina op de COB-website (www.cob.nl) die regelmatig wordt bijgewerkt. 
o Via de maandelijkse nieuwsbrieven aan het netwerk van 6.100 abonnees 
o Uiteindelijk via de verspreiding van het definitieve eindproduct dat gratis te downloaden is vanaf de COB-kennisbank. 
 
Kennisverspreiding via de Kennisarena: 
Hierover is een toelichting te vinden in het overkoepelende document.  
 
Brede samenwerking: 
Dit project wordt in nauwe samenwerking met Mijn Aansluiting, de CDOR (City deal Openbare Ruimte) en De Bouwcampus 
uitgevoerd, waarmee we ook die communicatiekanalen gebruiken om zoveel mogelijk stakeholders te bereiken.  
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