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Voorwoord 2
Beste lezer, 

U leest de eindrapportage van het project Dashboard tunnelbeheerder. Deze eindrapportage is 
geschreven in het kader van het COB-tunnelprogramma, ontwikkellijn Digitalisering. 

Gedurende 2021 en het begin van 2022 heeft de werkgroep de volgende aspecten onderzocht:

• Behoefte (stuur)informatie van de tunnelbeheerder in 2030.

• Overzicht informatiebehoeften per type tunnelbeheerder.

• Huidige stand van zaken markt (input vanuit marktpresentaties). 

• Uitwerking mogelijkheden met betrekking tot (tunnel)dashboards. 

Er kan worden vastgesteld dat de inzichtelijkheid van (stuur)informatie erg ‘leeft’ binnen de tunnel-
branche én ver daarbuiten. We leven in een tijd waarin qua digitalisering in principe alles mogelijk 
is. We zijn nu in de fase beland waarin we de juiste processen en technieken willen koppelen aan de 
behoeften van de tunnelbeheerders, zodanig dat op het juiste abstractieniveau, op basis van de juiste 
data, besluiten genomen kunnen worden ter bevordering van de ‘assetperformance’ in de breedste zin 
van het woord.

Tijdens een aantal zeer leerzame bijeenkomsten, die deels digitaal waren, heeft kennisuitwisseling 
plaatsgevonden tussen de werkgroepleden, (tunnel)beheerders, marktpartijen en andere COB-
werkgroepen. De betrokkenen hebben hierbij veel nieuwe inzichten opgedaan. Hiermee is het voor de 
deelnemers, los van de uitkomst van dit traject, waardevol geweest om tijd te investeren in dit project.

Delft, 23 juni 2022
Bram ten Klei en Maarten Visser
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1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
steeds meer assets en systemen genereren data, maar op dit moment worden deze gegevens 
onvoldoende benut om het assetmanagement optimaal in te richten, zodat de juiste beslissingen 
kunnen worden genomen. Een veelvoorkomend probleem is dat data slechts data blijft; de gegevens 
worden niet gecombineerd en vertaald naar heldere informatie. Een dashboard kan veel informatie 
geven waarmee een beheerder beter in staat is om op het juiste moment de goede beslissing te 
nemen. In dit project is onderzocht of er behoefte is aan een dashboard voor de tunnelbeheerder en 
welke informatie op zo’n dashboard zou moeten staan.

Op dit moment bevindt de maatschappij zich in digitale transitie; deze transitie gaat ‘tunnelland’ 
niet voorbij. Daarnaast zien we dat er van kritieke infrastructuur (zoals tunnels) een steeds hogere 
beschikbaarheid wordt geëist, dat er meer hard- en software aanwezig is en het aanbod van data 
(storingsgegevens, onderhoudsgegevens, documenten etc.) groeit. Indien de steeds grotere berg data 
niet wordt vertaald naar informatie, kan niet gestuurd worden om de beschikbaarheid op een hoog 
niveau te houden tegen de optimale onderhoudskosten.

1.2 Doelstelling
Dit project draagt bij aan een van de overkoepelende doelstellingen van het COB-tunnelprogramma: 
tunnels beter onderhoudbaar. Als resultaat van deze doelstelling zijn tunnels optimaal beschikbaar, en 
onderhoud is eenvoudiger en beter planbaar. Een dashboard voor de beheerder draagt indirect bij aan 
deze doelstelling doordat beheerders meer ‘in control’ zijn en de tunnel beter kunnen onderhouden. 

De doelstelling van dit project is inzicht geven in de behoeften, (on)mogelijkheden en kansen in de 
toekomst met als ultiem einddoel het in control zijn van de beheerder. Dit in relatie tot de door hem te 
beheren assets, waarbij hij gebruikmaakt van de beschikbare digitale middelen. Zo kan de beheerder 
gedurende de gehele levenscyclus sturen op de juiste aspecten in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. 
Hiermee zal een belangrijke schakel worden ingevuld om de balans te vinden tussen (geaccepteerde)
risico’s, kosten en prestaties. 

De doelstelling luidt: 

Het verkrijgen van inzicht in de dashboard-behoeften van tunnelbeheerder(s) met betrekking tot 
stuurinformatie waarmee de beheerder zijn taken kan vervullen.

Om invulling te geven aan deze doelstelling zijn onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Welke doelgroep heeft welke behoefte als het gaat om (stuur)informatie? 

2. Wat is de definitie van de rol ‘beheerder’ en wat zijn de rollen en taken?

3. Welke stuurinformatie hebben beheerders nu al ter beschikking en hoe gebruikt men die nu?

4. Welke informatiebehoefte heeft de beheerder om zijn werk te kunnen doen?

5. Welke behoefte bestaat er in algemene zin bij beheerders of asseteigenaars/-managers als het 
gaat om een dergelijk dashboard? Wat moet het doen of kunnen, welke informatie moet het 
bieden? 

6. Welke digitale middelen dragen bij aan de informatievoorziening ten behoeve van een dashboard 
en in hoeverre kunnen deze middelen worden gekoppeld?

7. Welke onderdelen horen op een dashboard voor de beheerder?

In BIJLAGE A is een overzicht opgenomen van de gehanteerde definitief in dit project.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma
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2 Onderzoeksaanpak 2
In FIGUUR 2.1 is op schematische wijze de onderzoeksaanpak van dit project gevisualiseerd. De stappen 
worden eronder nader beschreven.

Expertkennis

Vakliteratuur

Eerdere 
COB-trajecten

Marktoplos-
singen

Verkenning 
marktpartijen

Inzichtelijk maken 
(technische) oplossingen

Literatuuronderzoek

Definiëren behoeften 
beheerders

Interviews 
beheerders

sYsTEMEN

BEHOEfTEN

Interview data/moni-
toring/TTI-experts

Eindrapportage/
handboek

• Behoeften
• Oplossingsrichtingen
• Conclusies
• Advies volgende fase

Definiëren behoeften beheerders
Op basis van vakliteratuur en de resultaten uit de eerdere COB-projecten (literatuuronderzoek), 
in combinatie met interviews en de resultaten uit bijeenkomsten, is bepaald welke behoefte de 
tunnelbeheerder heeft (zie BIJLAGE B voor een overzicht van referenties).

De onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in de vragenlijst die gebruikt is voor de interviews. De vragen 
zijn opgesteld in samenwerking met de COB-werkgroep Aantoonbaar veilig meten en beslissen. De 
vragenlijst is in Google forms vastgelegd, zie BIJLAGE C.

De producten uit dit onderdeel van het project zijn:

• Vragenlijst ten behoeve van interviews

• Interviewverslagen

• Overzicht informatiebehoeften van de (tunnel)beheerder

Met deze producten worden de onderzoeksvragen 1 t/m 5 beantwoord.

Inzichtelijk maken (technische) oplossingsrichtingen
Om inzicht krijgen in de oplossingen die de markt reeds biedt in relatie tot een dashboard, heeft de 
werkgroep op 3 november 2021 een kennissessie georganiseerd waarbij diverse marktpartijen de 
mogelijkheid kregen om een presentatie/demonstratie te geven. Aan de hand van deze presentaties 
zijn de reeds beschikbare beheerderdashboards binnen de infrasector geïnventariseerd. 

Met deze stap worden de onderzoeksvragen 6 en 7 beantwoord.

Opstellen eindrapport en presentatie
Alle resultaten van het project zijn gepresenteerd in dit eindrapport. Dit eindrapport is opgesteld door 
de deelnemers uit de werkgroep. Hierin zijn de volgende aspecten behandeld:

• Behoeften van de (tunnel)beheerder in relatie tot een dashboard

• Oplossingsrichtingen van een (tunnel)dashboard

• Conclusies

• Advies volgende fase

Figuur 1 / sdfasdasdasd
Figuur 2 / sdf

Figuur 2.1 / Overzicht van het onderzoeksproject.
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3 Analyse 3
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van drie onderzoekmethoden geanalyseerd. Het gaat om 
resultaten komende uit:

• Bureau-/literatuuronderzoek

• Verkenning marktpartijen 

• Interviews beheerders 

3.1 Bureau- en literatuuronderzoek
Tijdens het bureau- en literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd (zie ook BIJLAGE B):

• The institute of asset management

• iAMPro

• COB-project (lopend): Werkwijzer monitoring zinktunnels

• COB-project (afgerond): Van boekenkast naar digitaal

• Datagedreven onderhoud voor rijkswegtunnels in Nederland, studie door Johan Bel

• fieldlab CAMINO

3.1.1 Informatiebehoeften tunnelbeheerder
The institute of asset management (IAM)
Het IAM heeft artikelen/papers uitgebracht over verschillende assetmanagementonderwerpen, waar-
onder assetinformatie: de subject specific guideline (ssG) 22, 23, 25 Asset info, strategy, standards and 
data management is beschouwd in relatie tot het onderwerp Dashboard. Hierin staat bijvoorbeeld:

Assetinformatie is een combinatie van gegevens over fysieke assets die worden gebruikt om beslissingen 
te nemen over hoe ze worden beheerd, zowel voor operationele doeleinden op korte termijn als voor 
strategische planning op lange termijn. 

Hieruit kun je afleiden dat de operationele en strategische assetmanagementprocessen om andersoortige 
assetinformatie vragen. 

Assetinformatie omvat volgens het IAM:

• Het assetregister/inventaris – Voor de meeste organisaties staat het assetregister (of asset inventory) 
centraal in het effectieve beheer van assets. Een assetregister kan een enkelvoudige gegevensopslag 
zijn of bestaan uit een aantal gekoppelde en gerelateerde gegevensarchieven, afhankelijk van de 
organisatie en de aard van de assets. Doorgaans wordt een assetregister gekoppeld aan een aantal 
andere datasets die samen effectief beheer van assets en andere bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. 
Assetkenmerken in het activaregister hebben de neiging om in de loop van de tijd statisch te blijven.

• Assetgeschiedenis – Dit onderdeel betreft belangrijke informatie over de bouw, exploitatie, onder-
houd en sloop van een asset samen met de ondernomen activiteiten. Deze informatie heeft de 
neiging om in de loop van de tijd te veranderen, dus tijd- en datumregistratie van de geschiedenis 
zijn belangrijk.

• Documenten – Deze informatie omvat zowel generieke leveranciersdocumenten als op tekst 
gebaseerde systeem- en assetspecifieke documenten. 

• Ontwerpinformatie – Deze omvat 2D- en 3D-CAD-gegevens en ontwerpberekeningen.

• Afbeeldingen en multimedia - Deze informatie kan deels subjectief zijn. Dit kan bijvoorbeeld gelden 
voor beoordelingen van de conditie van de activa.

De beheerder heeft in relatie tot een dashboard de meeste behoefte aan de dynamische data vanuit het 
assetregister. Overigens heeft de beheerder de overige genoemde databronnen ook nodig, maar deze 
lenen zich minder voor het dashboard van de beheerder. 

https://theiam.org/
https://theiam.org/shop/products/20659
https://theiam.org/shop/products/20659
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iAMPro 
iAMPro staat voor ‘infrastructuurassetmanagementprofessional’. Het is het kennisportaal voor profes-
sionals in het assetmanagement ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten. iAMPro 
brengt professionals met elkaar in contact en stelt hen in staat assetmanagementvraagstukken versneld 
op te pakken.

De iAMPro-kennis is gebaseerd op de NEN-IsO 55000 en fungeert als leidraad. Vanuit dit kennisportaal 
blijkt ook dat men binnen een assetmanagementorganisatie verschillende rollen kan benoemen. De 
meest voorkomende indeling van rollen die men in de praktijk tegenkomt zijn de asseteigenaar, een 
assetmanager (beleidsmaker/beheerder) en een serviceprovider (uitvoerder). 

De rollen zijn gekoppeld aan de verschillende niveaus van assetmanagement: strategisch, tactisch en 
operationeel. De eigenaar geeft op strategisch niveau de doelen en kaders aan. De beheerder werkt 
de doelen op tactisch niveau uit in functionele eisen, richt de assetsystemen in, stelt vast wat er aan 
nieuwe assets moet komen (nieuwbouw), wat er aan onderhoud nodig is en geeft hiervoor kaders aan. 
De uitvoerder zorgt voor het praktische ontwerp en voor aanleg en onderhoud. Hieruit blijkt dat ook de 
verschillende rollen binnen de assetmanagementorganisatie(s) een andere doorsnede/ander aggrega-
tieniveau van assetinformatie nodig hebben om hun proces te kunnen sturen. FIGUUR 3.1 is gepubliceerd 
op de iAMPro-website en geeft inzage in de verschillende verantwoordelijkheden behorende bij de 
verschillende rollen. Uit deze verantwoordelijkheden is ook de informatiebehoefte per rol af te leiden. 

COB-project: Van boekenkast naar digitaal
Het beheren van tunnels (het in stand houden en exploiteren) kent vele betrokkenen. In het COB-project 
Van boekenkast naar digitaal zijn deze betrokkenen per organisatie geïnventariseerd. De onderlinge 
samenhang en hiërarchie zijn daarbij inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de volgende hoofdgroepen 
onderkend: 

• Bevoegd gezag

• Eigendom

• Beheer

• Projecten 

• Onderhoud en realisatie (markt)

Figuur 3 / dafsdfasdf

Figuur 3.1 / Rollen en verantwoordelijkheden bij assetmanagement. (Beeld: iAMpro/assetresolutions)

https://www.iampro-portaal.nl/
https://www.cob.nl/digitalisering/boekenkast
https://www.iampro-portaal.nl/Assetmanagement-kennis/Wat-is-assetmanagement/Rollen-en-verantwoordelijkheden
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Voor dit rapport zijn de groepen eigendom (strategisch niveau), beheer (tactisch niveau) en onderhoud 
en realisatie (operationeel niveau) interessant. De informatiebehoeften van deze groepen zijn in het 
COB-project Van boekenkast naar digitaal niet expliciet per rol gedefinieerd. De totale informatiebe-
hoefte is onderverdeeld in informatiesoorten:

• stuurinformatie voor assetmanagement: informatie voor het formuleren, monitoren en uitwerken 
van beleid en strategie.

• Assetinformatie: informatie van het areaal, de tunnel zelf, veelal technisch van aard.

• Exploitatie-informatie: informatie over het gebruik van de tunnel.

• Tunnelveiligheidsinformatie: informatie ten behoeve van het veiligheidsmanagement.

• Projectinformatie: informatie van uitgevoerde of nog uit te voeren projecten.

De categorie stuurinformatie is voor dit rapport het meeste relevant, deze informatie staat in FIGUUR 3.2.

COB-project Werkwijzer monitoring zinktunnels
In de ontwikkellijn Civiel van het tunnelprogramma is er een werkgroep die onderzoek doet naar het 
structureel monitoren van zinktunnels met als doel inzicht te krijgen in de conditie en het vervormings-
gedrag van de constructie. Er wordt gekeken naar de huidige monitoringssystemen, mogelijke nieuwe 
monitoringssystemen en de meerwaarde daarvan voor de beheerder. Omdat dit onderzoek parallel loopt 
aan het digitaliseringsprogramma, waren de onderzoeksresultaten ten tijde van het schrijven van deze 
rapportage nog niet beschikbaar. Duidelijk is wel dat de nadruk ligt op standaardisatie en uniformiteit 
van monitoring en monitoringsresultaten; een dashboard kan hier een bijdrage aan leveren. 

Het is aannemelijk dat het interessant is om de civieltechnische data ook beschikbaar te stellen 
via het dashboard voor de tunnelbeheerder. Dit zal later in het digitaliseringsprogramma concreet 
gemaakt worden. 

Datagedreven onderhoud voor rijkswegtunnels in Nederland, studie door Johan Bel
In dit onderzoek is bekeken of en hoe data vanuit de tunnelbesturing kan bijdragen aan het onder-
houdsproces. De onderzoekers hebben met name gekeken naar reeds aanwezige tunneldata en 
onderzocht op welke wijze deze data in het onderhoudsproces kan bijdragen aan zowel de verbeter-
punten in de bestaande situatie als aan het toekomstperspectief. Zo kan verandering naar een meer 
datagedreven onderhoudsproces in gang worden gezet. De uitkomst van het onderzoek is samengevat 
in een groeimodel voor datagedreven onderhoud, zie FIGUUR 3.3.

Figuur 3.2 / Informatiesoorten met onderliggende specifieke informatie.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma/civiel
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Door het verbeteren van het huidige onderhoudsproces door toepassing van data, wordt een bijdrage 
geleverd aan het verbeteren van RAMs-rapporten/onderhoudsplannen, kan de PDCA-loop worden 
ingezet voor het continu verbeteren van onderhoudsbehoefte(s) en verschuift het proces van reactief 
naar leidend. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de reeds beschikbare data prima ingezet kan worden als stuurinformatie 
ter verbetering van het onderhoudsproces. Mogelijk kunnen analyses zoals beschreven in dit onderzoek 
ook via het tunneldashboard worden ontsloten. Hiermee verkrijgt de beheerder stuurinformatie met 
betrekking tot het assetmanagementproces, met name voor tactisch en operationeel beheer. 

De data afkomstig uit de tunnelbesturing kan waarschijnlijk ook inzet worden om voorspelbaar onder-
houd in te richten door uit machine learning en pattern recognition afkomstige data te analyseren. 
Deze methoden staan voor onderhoud (zeker binnen de tunnelwereld) nog in de kinderschoenen. Wel 
kan hiervoor een basis worden gelegd door het vergaren van data uit tunnelbesturing en het toevoegen 
van contextdata.

Fieldlab CAMINO
Vanuit de kennisorganisatie World Class Maintenance is het project fieldlab CAMINO opgezet. Bij 
fieldlab CAMINO staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en 
gegevensanalyse centraal. De Nederlandse infrasector is op zoek naar innovatieve manieren om het 
onderhoud van infrastructuur te verbeteren, tegen lagere kosten. De doelstelling van fieldlab CAMINO 
is het onderhoud van infrastructurele werken volledig voorspelbaar te maken.

Naast een aantal bruggen en sluizen, is CAMINO ook gestart met een proeftuin voor de salland-
Twentetunnel. Uitkomsten van deze proeftuin zijn nog niet bekend. In het kader van dit onderzoek zal 
deze ontwikkeling derhalve verder niet worden beschouwd. Wel is er contact geweest met CAMINO en 
afgesproken dat de resultaten vanuit COB-projecten zullen worden gedeeld. Tevens wordt er momenteel 
een verdere samenwerking tussen deze partijen verkend. 

3.1.2 Bijdrage tunneldashboard aan inzichtelijk maken beheerinformatie
In de literatuur die beschouwd is, gaat men beperkt in op de wijze van ontsluiting van de informatie 
met behulp van een dashboard. Wel is duidelijk geworden dat het verkrijgen van stuurinformatie 
wenselijk, zo niet noodzakelijk is om het assetmanagementproces te kunnen sturen. stuurinformatie 
kan op meerdere manieren voor de assetmanagementfunctionaris beschikbaar komen. Denk 
bijvoorbeeld aan onderhouds- en inspectierapporten, financiële overzichten, informatie uit de 

Figuur 3.3 / Datagedreven onderhoud voor rijkswegtunnels in Nederland. (Beeld: Johan Bel)

https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-camino/
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bedienapplicaties, etc. Een dashboard kan helpen deze informatie in de juiste context te plaatsen 
en op het juiste aggregatieniveau beschikbaar te stellen voor de beheerder. Het IAM presenteert 
een model waarin de verschillende datastromen zijn weergegeven. Ook noemt deze organisatie de 
aspecten die van belang zijn voor het verkrijgen van informatie uit data, zie de kaders hieronder.

Informatie uit data

Het IAM geeft aan waar men bij het vertalen van data tot informatie op dient te letten. Zowel de data zelf als de 

datakwaliteit is van belang. Bij het meten van datakwaliteit kunnen verschillende dimensies worden toegepast. 

Elke dimensie kan worden geassocieerd met een andere kwalitatieve context, bijvoorbeeld:

• Nauwkeurigheid – het verslag is in alle details correct en is een waarheidsgetrouw verslag van de entiteit die 

het vertegenwoordigt.

• Volledigheid – het record bevat alle of de noodzakelijke attribuutwaarden in verhouding tot het beoogde 

doel. Bovendien worden alle entiteiten van een bepaalde klasse of type geregistreerd.

• Geldigheid – gegevens voldoen aan alle verwachte standaarden.

• Consistentie – een entiteit die in meer dan één gegevensopslag wordt vertegenwoordigd, kan eenvoudig 

worden vergeleken.

• Uniciteit – er bestaat één enkele representatie voor elke fysieke entiteit.

• Tijdigheid – gegevens zijn gemakkelijk toegankelijk wanneer nodig en zijn up-to-date.

Het schema in FIGUUR 3.4 geeft inzage in de totale cyclus van assetdata, dit geeft een goed inzicht in de 

verschillende datastromen. Het dashboard is in onderstaand schema inpasbaar bij de roze pijl

Figuur 3.4 / Assetinformatiemanagementsysteem. (Beeld: IAM)
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3.2 Verkenning marktpartijen
Aan de hand van presentaties door marktpartijen zijn verschillende reeds beschikbare (technische) 
dashboards voor beheerders binnen de infra geïnventariseerd. Zes partijen hebben op 3 november 
2021 tijdens een fysieke bijeenkomst hun producten gepresenteerd (zie de impressie in FIGUUR 3.6 en 
www.cob.nl/digitalisering/dashboard). Op 6 april 2022 heeft ook de gemeente Amsterdam aan het 
projectteam het door hen ontwikkelde dashboard gepresenteerd.

Onderstaand een korte samenvatting van deze kennissessies.

Monitoring 

Over monitoring staat er in de SSG over assetinformatie het volgende geschreven:

• Er dient een uitgebreide set voorwaarden voor gegevenskwaliteit te zijn gedefinieerd. 

• De voorwaarden voor gegevenskwaliteit omvatten de beoordeling van de nauwkeurigheid, geldigheid, 

volledigheid, uniciteit, consistentie en tijdigheid van gegevens.

• Regelmatige monitoring van gegevensopslag aan de hand van deze gegevenskwaliteitsvoorwaarden wordt 

uitgevoerd.

Het monitoren van assetinformatie en de kwaliteit van de bijbehorende data is ook een belangrijk aspect. 

Immers, als de assetinformatie onjuistheden bevat, is de uitkomst van de data-analyse minder betrouw-

baar. Om inzage te verkrijgen in de status en conditie van de assets (lees: monitoring) is het verkrijgen van 

assetinformatie dus noodzakelijk. Het biedt inzicht in zwakke punten in de hard- en software van de assets; 

informatie die anders verborgen zou blijven tot het moment van uitvoering van onderhoud of het optreden 

van een verstoring. 

Van belang is dat dat de datakwaliteit op orde is. Het dient inzichtelijk te zijn wat men wilt monitoren. Men 

dient SMART (verbeter)doelstellingen te kwantificeren. De presentatie van maatregelen en verschillende 

visualisatietechnieken moeten zorgvuldig worden gekozen om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens ter 

beschikking worden gesteld.

Figuur 3.5 / Informatierollen. (Beeld: IAM)

https://www.cob.nl/digitalisering/dashboard
https://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe
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3.2.1 Dashboarding vanuit opdrachtgeversperspectief op tactisch en strategisch niveau
Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag heeft een monitoringsysteem ingericht op basis van verzamelde data. De 
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: 

• Operator informeren over veiligheidsniveau en beschikbaarheid tunnel.

• Afwijkingen van normale operatie overzichtelijk aan operator tonen.

• shiftwissels grotendeels automatiseren.

• Data zelf opslaan voor analyse.

• Data gebruiken voor storingsopvolging, onderhoud en rapportage.

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

Dit dashboard is ingezet als stuurmiddel voor de operators, maar ook als informatiebron voor de 
beheerder. 

De ontsluiting van de tunneldata wordt verzorgd door de gemeente Den Haag; de onderhoudspartijen 
mogen data ophalen van ‘hun’ tunnel. Daarnaast wordt data ook deels (gratis) voor alle marktpartijen 
ontsloten, dit betreft data die naar het Nationaal dataportaal wegverkeer (NDW) gaat. 

Gemeente Amsterdam 
De gemeente Amsterdam heeft verschillende stadstunnels in beheer. De assetmanagementorganisatie 
heeft behoefte om op strategisch niveau te sturen op prestaties, kosten en langetermijnvervangingen. 
Om deze reden heeft de gemeente Amsterdam een (Power-BI gebaseerd) dashboard ontwikkeld. De 
data in dit dashboard wordt vanuit het assetmanagementsysteem van de serviceprovider maandelijks 
geëxporteerd en geïmporteerd naar het dashboard. Dit dashboard is bedoeld om de kwaliteit van het 
onderhoud te analyseren en inzichtelijk te maken. Het dashboard wordt gebaseerd op:

• storingsgegevens

• Verzoeken tot wijziging (VTW's) en aanpassingen

• Vervangingen

• Kosten en levensduur installaties

Figuur 3.6 / Impressie van sessie met marktpartijen op 3 november 2021. (Beeld: COB)

https://www.ndw.nu/
https://powerbi.microsoft.com/nl-nl/
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Het dashboard geeft een gezondheidsscore per installatie op basis van berekening van verschillende 
criteria en weegfactoren. Bij een slechte score kan verder worden ingezoomd op data om de oorzaak te 
achterhalen en hier in toekomstig beheer actie op te ondernemen. 

3.2.2 Dashboarding op basis van actieve componenten op tactisch/operationeel niveau
Datadigest, Soltegro en Innocy
Marktpartijen zoals Datadigest, soltegro en Innocy (‘Joost en Tessa’) zijn voornamelijk aangehaakt 
bij uitvoerende organisaties die verantwoordelijk zijn voor het tactische en operationele beheer 
van assets. De getoonde oplossingen geven voornamelijk informatie weer 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. Deze data wordt door de marktpartijen zelf ontsloten en is niet openbaar beschikbaar voor 
andere partijen. Ook het platform waarop het dashboard is gebouwd, is niet standaard; iedere 
marktpartij heeft hiervoor zelf een ontwikkeltraject opgestart. Net zoals bij de gemeente Den Haag 
is de gepresenteerde informatie gerelateerd aan de voorgeschreven faaldefinities, gedreven vanuit 
prestatiegerichte contractvormen zoals langdurige DBfM-contracten. In deze contractvormen is het 
leveren van een veilige en beschikbare infrastructuur essentieel. 

3.2.3 Dashboarding civiele objecten 
Antea Group
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 – met als casus de stephensonviaduct te Leeuwarden – inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden 
die in de presentatie naar voren zijn gekomen, zijn het dashboarden van deformaties (zetting, 
verplaatsing), vermoeiing beton/rijdek (predictie einde levensduur/restlevensduur), betonkwaliteit 
(carbonatatie, chloride-indringing) en voegen (lekdicht). 

De data die vanuit de civiele infrastructuur verkregen is, wordt door domeinspecialisten vertaald naar 
informatie op basis van de behoeften van de opdrachtgever. De verzamelde data en informatie dragen 
op deze wijze bijvoorbeeld bij aan het bepalen van de (feitelijke) restlevensduur. 

Figuur 3.7 / Dashboard met gezondheidsscore per installatie. (Beeld: gemeente Amsterdam)
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3.2.4 Resumé 
De presentaties van de marktpartijen geven een goed beeld van de mogelijke technische oplossingen, 
maar ook van de uitdagingen voor 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 veel gebruikte driedeling:

• serviceprovider

• Assetmanager (operationeel en technisch)

• Asseteigenaar

Dit komt ook overeen met hetgeen tijdens het literatuuronderzoek is vastgesteld.

Daarnaast is er geen standaardwijze en/of -afspraak met betrekking tot het ontsluiten van de data 
en zijn er geen generieke taal/formatafspraken over de data. Iedere marktpartij heeft hier een andere 
aanpak voor gekozen. Binnen het digitaliseringsprogramma van het COB gaan de werkgroepen Data 
ontsluiten en delen en Taal/Data digitalisering hier verder op in.

3.3 Interviews beheerders 
3.3.1 Interviewopzet

Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijk behoeften van de beheerder op het gebied van het inzichtelijk 
maken van assetdata op een dashboard, zijn tien asseteigenaars en -managers geïnterviewd. De 
interviews zijn gehouden met afgevaardigden van onderstaande organisaties:

• Gemeente Amsterdam     = asseteigenaar

• Gemeente Rotterdam (Maastunnel)   = asseteigenaar / assetmanager

• Gemeente Den Haag     = asseteigenaar / assetmanager

• Gemeente Utrecht     = assetmanager

• IXAs (Gaasperdammertunnel)    = serviceprovider / assetmanager

• Kiltunnel      = asseteigenaar / assetmanager

• Westerscheldetunnel     = asseteigenaar / assetmanager

• Gemeentelijk vervoersbedrijf Amsterdam (GVB)  = asseteigenaar / assetmanager

• Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (KWA tunnel)  = asseteigenaar / assetmanager

• Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid   = asseteigenaar / assetmanager

• Agentschap wegen en verkeer AWV   = asseteigenaar / assetmanager

Hieronder zijn de voor het beheerdersdashboard relevante interviewresultaten in twee delen samengevat.

3.3.2 Stuurinformatie huidige situatie
Welke stuurinformatie hebben beheerders nu al ter beschikking en hoe gebruiken zij die nu?

Welke informatie?
De informatie die de beheerder beschikbaar heeft, is onder te verdelen in aantal categorieën:

• Verkeersmanagementinformatie (verkeersdoorstroming / calamiteit)

• Werking TTI-systemen afgezet tegen faaldefinities

• Levensduurverwachting van tunneltechnische systemen en civiele constructie

• Inzetprocedures hulpdiensten

• Onderhoudshandleidingen 

• Tekeningen

• Instructies van leveranciers

• financiële data

https://www.cob.nl/digitalisering/dataontsluiten
https://www.cob.nl/digitalisering/dataontsluiten
https://www.cob.nl/digitalisering/taaldata


HOOfDsTUK 3 - Analyse

Pagina 15 van 32

Welke systemen?
Nagenoeg alle geïnterviewde partijen geven aan dat de informatie in verschillende systemen wordt 
opgeslagen. Er zijn diverse systemen benoemd:

• Onderhoudsmanagementsysteem (OMs): Maximo of Ultimo, aanwezig bij vrijwel alle partijen.

• Prestatiemeetsysteem (PMs), vaak zelf gebouwd in online-omgeving of op Excel gebaseerd. 
Aanwezig bij enkele partijen.

• Gedeelde netwerkschijf en/of online gedeelde omgeving waar (statische) documenten zijn 
opgeslagen. Hierin veelal ook Excel-sheets met levensduurverwachtingen en een actueel 
veiligheidsdossier.

• Verslaglegging per dag in wachtverslagen/dagverslagen, waarin calamiteiten, storingen en 
beschikbaarheid worden vastgelegd. Veelal verslaglegging in documenten of soms alleen 
mondelinge overdracht aan de volgende shift.

• Een fysiek, papieren as-builtdossier is in veel gevallen aanwezig op locatie. 

Actualiteit
De actualiteit van de data verschilt. Zo heeft de tunneloperator in alle gevallen realtime zicht op 
de output en werking van de meeste systemen en is deze informatie ontsloten middels de mens-
machine-interface (MMI). Dit is ook logisch, omdat dit een eis is die voortvloeit uit de Tunnelwet. 
systemen zoals het verkeersmanagementsysteem (VMs) en andere TTI-systemen geven storingen 
aan. Deze worden continu bewaakt. storingen in deze systemen wordt veelal alleen vastgelegd in een 
dagrapport en maar zelden in een systeem. 

Informatie over de status van de civiele constructie en het uitgevoerde onderhoud wordt periodiek 
geüpdatet of doorgegeven, vaak in een maand-, kwartaal- of jaarrapportage. 

Gebruiksvriendelijkheid
De geïnterviewden zijn niet eenduidig over de gebruiksvriendelijkheid van huidige systemen, de 
beoordeling varieert tussen voldoende en laag. Daarbij wordt aangegeven dat de personen die dagelijks 
met deze systemen werken en de juiste kennis en ervaring hebben, hun weg veelal wel weten te vinden. 
Ook wordt aangegeven dat er vaak veel verschillende systemen zijn waaruit informatie moeten worden 
opgehaald waardoor data niet eenvoudig te analyseren is.

3.3.3 Stuurinformatie gewenste situatie
Welke informatie heeft de beheerder nodig om zijn werk te kunnen doen en hoe kan een dashboard hierbij helpen?

De informatiebehoefte verschilt per organisatie. Het lijkt erop dat dit verschil met name voortkomt uit 
de afstand tussen de beheerorganisatie en het daadwerkelijke onderhoud, met andere woorden: of de 
organisatie in meer of mindere mate regisserend of uitvoerend is (strategisch, tactisch of operationeel 
beheer).

Op de vraag of een dashboard van toegevoegde waarde kan zijn, lopen de antwoorden uiteen van ‘nee’ 
en ‘misschien’ tot ‘jazeker!’. Een aantal partijen heeft al dashboards geïmplementeerd of is hiermee 
bezig. ‘Nee’ als antwoord kwam van een operationele organisatie die ‘dicht op de tunnel zit’ en ook 
betrokken is bij het operationele tunnelproces. Deze beheerder heeft ten behoeve van de dagelijkse 
operatie dus al veel fysieke en operationele informatie beschikbaar. Er is wel behoefte aan een 
dashboard bij beheerders die meer op tactisch en strategisch niveau werken en wat meer op afstand 
van de tunnel(s) opereren en/of meer tunnels in beheer hebben. 

Welke informatie is gewenst?
Beheerders geven aan dat er nu al veel data beschikbaar is maar deze niet altijd goed vertaald kan 
worden naar de juiste stuurinformatie. Een dashboard zou stuurinformatie uit verschillende systemen 
kunnen combineren, waardoor ontsluiting van de huidige data meer inzichtelijk en minder arbeids-
intensief wordt. Hiermee kunnen sneller betere keuzes worden gemaakt. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/aanleg-tunnels/landelijke-tunnelstandaard/tunnelwet


Pagina 16 van 32

HOOfDsTUK 3 - Analyse

Een aantal beheerders geeft aan wel aanvullende informatie te willen, zoals:

• Automatische- en gedetailleerde rapportage energieverbruik met het oog op verduurzaming.

• Inzicht in meetgegevens (deformatiemetingen).

• Informatie over bijvoorbeeld vuil in kolken voor beter beheer, mogelijk met sensoren.

• Hoeveelheid mensen op het station (nauwkeurigheid in het kader van crowdmanagement).

Wensen en eisen aan een dashboard:

• Dashboard moet actueel/live zijn (als er niets verandert, kijk je er niet op). 

• Beschikbaar voor iedereen (operators, tunnelbeheerders, technisch medewerkers) met de juiste 
autorisatie en afgestemd op de rol.

• Data moet veilig zijn!

• Dashboard moet geen black box zijn. samenvattende waarden moeten begrijpelijk zijn en 
achterliggende details moeten inzichtelijk zijn (welke visie en filosofie zit erachter?).

• Data moet opgeslagen worden, zodat deze geanalyseerd kan worden op patronen, en onderhoud 
(bij voldoende data) voorspelbaar kan worden (predictive maintenance)
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4 Resultaten4
Uit de interviews, de verkenning met marktpartijen en het literatuuronderzoek, blijkt dat de informatie-
behoefte verschilt per beheerder. Dit omdat de rol ‘beheerder’ een te breed begrip is en in ieder geval 
onderverdeeld moet worden in asseteigenaar, assetmanager (onderverdeeld in technisch beheer en 
operationeel beheer) en serviceprovider. Daarnaast bestaan er in de markt verschillen in de manier 
waarop deze rollen worden ingevuld. In TABEL 4.1 zijn op basis van bovengenoemde driedeling de rol, de 
verantwoordelijkheden en hieruit volgende informatiebehoefte weergegeven.

Tabel 4.1 / Informatiebehoefte verschilt per beheerder.

Betrokkene Rol Verantwoordelijkheden Informatiebehoefte

Asseteigenaar Visievorming • Beheren bedrijfs- en 
assetportfolio

• Vaststellen prestatieniveau

• Analyseren specifieke 
aandachtsgebieden

• Contact houden met 
toezichthouders

• financiering verzorgen van 
assets

• Beschikbaarheid netwerk en 
objecten hierin

• Uren en aantal gepland en 
ongepland onderhoud

• Totale onderhoudskosten

Assetmanager

(technisch 
beheerder /
operationeel 
beheerder)

Risicobeheersing, beleids- 
en planvorming en 
programmamanagement

• Investeringsplanning

• Bepalen strategieën en 
standaarden

• Vaststellen risicoprofiel

• Programmamanagement

• Managen assetprestaties

• Beschikbaarheid object

• Uren en aantal gepland en 
ongepland onderhoud

• Gezondheidsscore per 
installatie

• Onderhoudskosten per 
storing/onderhoudsbeurt

• Prestaties service provider / 
gemiddelde tijd tot reparatie, 
gemiddelde tijd tussen falen

• Verwachte vervangmomenten 
(heavy maintenance)

serviceprovider Bouwen en onderhouden 
bedrijfsmiddelen

• Marktconform bouwen en 
onderhouden assets

• Toewijzen mensen en 
middelen

• Dataverzameling

• Projectmanagement

• Contracten opstellen met 
externe service providers

• Op afstand inzicht in de 
toestand van een object 
zodat de beschikbaarheid 
gegarandeerd kan worden.

• De complete historie van 
de werking van een object 
tonen, zodat het onderhoud 
optimaal ingericht kan worden 
(uitvoeren trendanalyses, etc.).

• Overzichten per (deel)
installatie tot op het niveau 
van dunste draadje

• Documentatie werking en 
locatie objecten.

De informatiebehoefte verschilt per type beheerder en daarmee verschilt ook de behoefte aan 
stuurinformatie. Hieronder zijn enkele afbeeldingen weergegeven van reeds ontwikkelde dashboards 
ingedeeld naar het type beheerder.

Figuur 4 / sdfasdf
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Asseteigenaar
Zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Amsterdam heeft met behulp van een dashboard inzicht in 
diverse prestatie-indicatoren van verschillende tunnels in het areaal. Deze dashboards (FIGUUR 4.1 en 
FIGUUR 4.2) tonen o.a.:

• Beschikbaarheid

• Geplande niet-beschikbaarheid

• Niet-geplande niet-beschikbaarheid

• Gemiddelde duur niet-beschikbaarheid

• Gemiddelde tijd tot reparatie (mean time to repair, MTTR)

• Inzicht in de onderhoudskosten in de tijd

Figuur 4.1 / Voorbeeld dashboard asseteigenaar. (Beeld: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid)

Figuur 4.2 / Voorbeeld dashboard asseteigenaar. (Beeld: gemeente Amsterdam)
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Assetmanager
De gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat gebruiken het dashboard zowel voor de rol van asset-
eigenaar als die van assetmanager. Dit is mogelijk doordat de dashboards veel informatie bevatten en 
hierop doorgeklikt en gefilterd kan worden om zo de juiste inzichten te verkrijgen, zowel samenvattend 
als voor een specifiek object. Zie FIGUUR 4.3 voor een voorbeeld.

Serviceprovider
In de figuren op de volgende pagina's is duidelijk te zien is dat serviceproviders op systeem- en 
componentniveau veel meten en overzichtelijk presenteren in een dashboard. Hiermee hebben zij 
op afstand inzicht in het functioneren van de systemen en krijgen zij direct een melding als er iets 
aan de hand is. De historie wordt opgeslagen en geanalyseerd, waarmee deze partijen het onderhoud 
optimaal kunnen inrichten. Afhankelijk van het type onderhoudscontract dat de betreffende service-
provider heeft, wordt op basis van dezelfde data ook het prestatiemeetsysteem ingericht. 

De gegevens die worden geaggregeerd tot informatie, hebben betrekking op de zogeheten actieve 
systemen behorende tot de technische installaties. Dit is ook logisch, omdat deze systemen/
componenten ook redelijk veel gegevens genereren die geschikt kunnen zijn voor het assetmanage-
mentproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• Temperatuur van componenten en hun omgeving

• stroomverbruik

• Dataverbruik

• stand meldingen

• statusinformatie (gegenereerd uit lokale logica)

• Draaiuren/branduren

• storingsmeldingen

Figuur 4.3 / Voorbeeld dashboard assetmanager. Zie ook FIGUUR 3.7. (Beeld: gemeente Amsterdam)
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Figuur 4.4 / Voorbeeld dashboard serviceprovice. (Beeld: Soltegro)

Figuur 4.5 / Voorbeeld dashboard serviceprovice. (Beeld: Soltegro)

Figuur 4.6 / Voorbeeld dashboard serviceprovice. (Beeld: Soltegro)
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Figuur 4.7 / Voorbeeld dashboard serviceprovice. (Foto: Innocy)

Figuur 4.8 / Voorbeeld dashboard serviceprovice. (Beeld: Innocy)

Figuur 4.9 / Voorbeeld dashboard serviceprovice. (Beeld: Innocy)
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Dashboard in relatie met civieltechnische data
Uit de interviews is niet expliciet gebleken dat beheerders voor het operationele proces (dagelijkse 
exploitatie en onderhoud) behoefte hebben om de constructieve status van een asset frequent te 
monitoren. Wel zijn er binnen het COB-netwerk zorgen geuit over de langetermijnimpact van falende 
civiele constructies. Daarom is het van belang om dit aspect in een volgende fase binnen het 
digitaliseringprogramma te beschouwen. 

Tijdens de kennissessie heeft Antea Group de mogelijkheden met betrekking tot het monitoren van 
civiele objecten gepresenteerd. De resultaten op de langere termijn zijn wellicht interessant om in een 
strategisch dashboard op te nemen. Denk daarbij aan het verkrijgen van informatie over:

• Conditie / restlevensduur

• Deformaties (zetting, verplaatsing)

• Vermoeiing beton/rijdek (predictie einde levensduur)

• Betonkwaliteit (carbonatatie, chloride-indringing)

• Voegen (lekdicht)

Aggregatie data naar informatie
Om de verkregen data te aggregeren naar (stuur)informatie voor het assetmanagementproces, kennen 
de verschillende dashboardoplossingen een andere aanpak. Veelal is op basis van de behoeften van 
de beheerder (die per rol verschilt) een specifiek dashboard ontwikkeld, waarop de informatie wordt 
gepresenteerd. Vaak biedt een dashboardoplossing ook de mogelijkheid om, op basis van een afwijking 
op de verwachte/gewenste status van een systeem, dieper in te zoomen op de oorzaak van de melding. 
Daarmee geeft het systeem ook de mogelijkheid om de specifieke oorzaak van een afwijking (op 
afstand) te achterhalen (lees: behoeften van service provider/assetmanager).

Ontsluiten van data
Gebleken is dat er geen standaardwerkwijze is en/of er afspraken zijn met betrekking tot het 
ontsluiten van data. Iedere marktpartij heeft hiervoor een andere aanpak gekozen. Er zijn wel landelijke 
ontwikkelingen om data op een standaard wijze te ontsluiten voor de markt. Een voorbeeld hiervan is 
de koppeling via object data services (ODs), zie FIGUUR 4.10. 

ODs wordt ingezet voor het ontsluiten van data van objecten zoals bruggen, sluizen en tunnels. De 
besturing van objecten wordt door industriële automatiseringssystemen (IA) verzorgd. Doorgaans 
zijn deze gebaseerd op een PLC en sCADA-systeem. Met ODs is het mogelijk om de ruwe data uit deze 
systemen op te halen en te vertalen naar bruikbare procesinformatie. 

Figuur 4.10 / Het inzetten van ODS voor het ontsluiten van data. (Beeld: TriOpSys)
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Binnen het digitaliseringsprogramma van het COB gaan de werkgroepen Data ontsluiten en delen 
en Taal/Data digitalisering hier verder op in. Zie BIJLAGE D voor een overzicht van alle raakvlakken met 
andere COB-werkgroepen.

Databehoefte gedurende de levenscyclus
Tijdens de ‘tunnel-pizzaparty’ van het COB is met verschillende COB-participanten gesproken over 
de informatiebehoefte gedurende de gehele levenscyclus, gericht op de beheerdersrollen. Gedurende 
deze sessie is, als bijvangst van het voorliggende onderzoek, FIGUUR 4.11 tot stand gekomen. Deze 
figuur kan als input dienen voor het op te starten groeiboek Assetmanagement.

Figuur 4.11 / Resultaat 'tunnel-pizzaparty'. (Beeld: COB)

https://www.cob.nl/digitalisering/dataontsluiten
https://www.cob.nl/digitalisering/taaldata
https://www.cob.nl/assetmanagement
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5 Conclusies en aanbevelingen 5

5.1 Conclusies
Is er behoefte aan een dashboard?
Om te kunnen sturen op de prestaties, risico’s en kosten van de tunnel is het noodzakelijk inzicht te 
verkrijgen in deze parameters. Immers op het moment dat je geen zicht hebt op waar je naartoe wilt, kun 
je onmogelijk toetsen of je de juiste richting op gaat. Ook bijsturen is zonder inzicht onmogelijk. Kortom, 
stuurinformatie is noodzakelijk om grip te hebben (en te houden) op het assetmanagementproces. 

Gebleken is dat beheerders diverse informatiebronnen hebben die gebruikt kunnen worden om het 
proces bij te sturen. Een van deze bronnen is een dashboard, waarmee men sneller stuurinformatie 
beschikbaar heeft, waarmee efficiënt bijgestuurd kan worden op het assetmanagementproces. 

De informatiebehoefte, en dus dashboardbehoefte, per beheerder verschilt. Beheerders die dichter bij 
de operatie staan (serviceprovider en assetmanager) hebben behoefte aan meer gedetailleerde infor-
matie; beheerders die meer op afstand van de tunnel functioneren (asseteigenaren) hebben behoefte 
aan informatie op een minder gedetailleerd niveau. In hoofdlijnen kan worden geconcludeerd dat er 
dus behoefte is aan een (beheer)dashboard, met per rol een andere doorsnede van de informatie. In 
FIGUUR 5.1 is dit op hoofdlijnen gevisualiseerd:

Geconcludeerd kan worden dat er per rol behoefte is aan stuurinformatie, waarbij een dashboard 
een goede invulling kan zijn om deze stuurinformatie beschikbaar te stellen. Overigens dient wel 
opgemerkt te worden dat er ook andere bronnen zijn om stuurinformatie te verkrijgen, een dashboard 
is dus niet de enige oplossing! 

Zijn er dashboardomgevingen beschikbaar?
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek werd al snel duidelijk dat er verschillende partijen zijn die het 
initiatief hebben genomen om een dashboard in te richten. Per marktpartij verschillen het inrichtings-
niveau en de functionaliteit. 

Zo hebben de gemeenten Amsterdam en Den Haag een dashboard dat initieel is opgesteld om de 
behoeften van de asseteigenaar in te vullen. Het niveau van data en ontsluiten van deze data is bij deze 
twee partijen totaal verschillend. 

Asseteigenaar 
(strategisch niveau)

Assetmanager 
(tactisch niveau)

Serviceprovider 
(operationeel niveau)

Beleid en 
strategie

Beheren en 
programmeren

Uitvoeren en 
monitoren

Evalueren en 
optimaliseren

Plannen en 
voorbereiden

Analyseren

OnderhoudenInspecteren

Bouwen

Figuur 5 / sdfasdf

Figuur 5.1 / Dashboard met per rol een andere doorsnede van de informatie.
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Verschillende marktpartijen hebben omgevingen gebouwd om informatie op tactisch en operationeel 
niveau te ontsluiten, primair met als doel inzage te hebben in de gestelde prestatie-eisen. Tevens 
wordt deze dashboardinformatie bij verschillende partijen gebruikt om trendanalyses uit te voeren of 
dient deze als input voor het voorspelbaar maken van het onderhoudsproces. 

Opvallend hierbij is dat de dashboardomgevingen veelal gevoed worden met data afkomstig van 
technische installaties. Binnen dit onderzoek zijn geen tunneldashboardomgevingen aangetroffen die 
actief de status van de civiele constructie beschikbaar stellen. Er zijn wel voorbeelden voorbijgekomen 
waarbij civieltechnische informatie op een dashboard beschikbaar is gesteld. Deze voorbeelden 
betroffen bruggen en andere civiele kunstwerken dan tunnels. 

Geconcludeerd kan worden dat er (nog) geen dashboard beschikbaar is waarin alle informatie voor alle 
rollen beschikbaar kan worden gesteld. Wel zijn er verschillende dashboardomgevingen die specifiek 
invulling geven aan de behoeften van een specifieke rol in het assetmanagementproces. Ook zijn er 
nog geen standaardafspraken en/of -processen waarin beschreven is welke informatie beschikbaar 
gesteld dient te worden en op welke wijze dit dient te geschieden. Dit resulteert in verschillende 
technische oplossingen. Je kunt je afvragen of deze werkwijze niet op asseteigenaarniveau afgestemd 
dient te worden. 

5.2 Aanbevelingen
In deze paragraaf zijn verschillende aanbevelingen beschreven. Deze aanbevelingen kunnen ook 
aanleiding zijn voor een vervolgonderzoek binnen het digitaliseringsprogramma. 

5.2.1 Aanbeveling voor de beheerder
Zoals in dit onderzoek te lezen is, zijn er verschillende dashboardoplossingen beschikbaar. Deze zijn 
als ‘hulpmiddel’ voor de beheerder opgezet, de inhoud verschilt per dashboard. Voor een beheerder is 
het aan te bevelen om met behulp van de volgende stappen te komen tot de implementatie van een 
dashboard:

• Definieer de rollen, taken en bevoegdheden in de assetmanagementorganisatie.

• Kwantificeer de informatiebehoefte per rol.

• Zorg voor een goede data-opslag en -ontsluiting die gedurende de levensduur van de tunnel 
gegarandeerd zijn.

• stel vast welke informatie zinvol is om via een dashboard (per rol) te ontsluiten, bijvoorbeeld met 
behulp van gebruiksscenario’s (usecases).

• specificeer de eisen en selecteer een omgeving die invulling geeft aan de eisen.

• Implementeer het dashboard.

Bovengenoemde stappen lijken relatief eenvoudig, maar er zijn noodzakelijke randvoorwaarden 
om te komen tot een goedwerkend dashboard. Denk daarbij aan het (veilig) kunnen ontsluiten van 
de benodigde data, de interpretatie van de data (protocollen/standaarden e.d.), afspraken rondom 
eigendom van data, kwaliteit van de data, selectie van data in verband met hoeveelheid, etc. Deze 
aspecten zijn in dit onderzoek niet beschouwd; binnen het digitaliseringsprogramma van het COB 
worden deze aspecten wel in andere werkgroepen behandeld. 

5.2.2 Kwantificeren gebruiksscenario’s per type rol
Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat de rol ‘tunnelbeheerder’ per tunnelorganisatie anders is 
ingevuld. Het is aan te bevelen om de verschillende rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden duidelijk te specificeren. Indien deze op een uniforme wijze vastgelegd worden, 
kunnen er per rol gebruiksscenario’s worden uitgewerkt (usecases). Deze gebruiksscenario’s per rol/
type beheerder kunnen als handvat dienen bij het opstellen van een functionele specificatie van een 
(tunnel)dashboard. Hiermee krijgt een (toekomstig) beheerder de mogelijkheid om op voorhand (voor 
een renovatie- of nieuwbouwtraject) zijn behoeften kenbaar te maken. 
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5.2.3 Kwantificeren stuurinformatie civiele constructie
Gebleken is dat er binnen de tunnelsector behoefte is om stuurinformatie beschikbaar te hebben met 
betrekking tot het degradatiegedrag van civiele constructies. Op dit moment wordt veelal alleen het 
functioneren van technische installaties in dashboardomgevingen beschikbaar gesteld. Informatie of 
de gesteldheid van het civiele aspect ontbreken tot nu toe. Op dit moment is er binnen het civieltech-
nische programma van het COB al een werkgroep actief die zich over dit onderwerp buigt. Het is aan te 
bevelen om de resultaten uit deze werkgroep af te wachten en daarna de behoeften van de beheerder 
(per rol) ook mee te nemen bij verder onderzoek naar, of de implementatie van, dashboards.

5.2.4 Vastleggen afspraken data
Een opmerkelijke bevinding uit dit onderzoek is dat er eigenlijk geen afspraken zijn met betrekking 
tot het verkrijgen en delen van data uit tunnels. Er zijn geen standaardwerkwijze en/of -afspraken 
met betrekking tot het ontsluiten van de data en er zijn geen generieke taal/formatafspraken over 
de data. Marktpartijen kiezen hiervoor hun eigen aanpak. Het is nu veelal ook zo dat marktpartijen/
serviceproviders zelf de opslag en ontsluiting van data hebben georganiseerd in plaats van de 
asseteigenaar. De asseteigenaar stelt veelal geen eisen aan dataopslag en -ontsluiting. Zo kan bij 
wisseling van serviceprovider historische data verloren gaan, wat analyse en patroonherkenning in de 
toekomst onmogelijk maakt. 

Aan te bevelen is om een advies voor de asseteigenaars uit te schrijven, waarbij deze binnen vooraf 
gestelde kaders op een veilige wijze dataontsluiting faciliteren als input voor het dashboard. Hiermee 
voorkomt men dat er op een ongecontroleerde wijze data ontsloten kan worden. Tevens geeft dit 
marktpartijen de mogelijkheid om de ontwikkeling van een dashboard op een efficiënte wijze vorm te 
geven, zodat deze voor meer tunnels toegepast kan worden. 

Binnen het digitaliseringsprogramma van het COB gaan de werkgroepen Data ontsluiten en delen en 
Taal/Data digitalisering hier verder op in. 

5.2.5 Relatie/samenwerking met CAMINO
Vanuit de kennisorganisatie World Class Maintenance is het project fieldlab CAMINO opgezet. Dit 
betreft een proeftuin voor het meten en analyseren van data uit (onder andere) een tunnelomgeving 
ten behoeve van het optimaliseren van het onderhoudsproces. Om te voorkomen dat meer kennis-
partijen tegen dezelfde issues aanlopen, is het raadzaam om vanuit het COB kennis te delen met 
CAMINO en andersom. Op dit moment lopen er hierover al verschillende gesprekken tussen het COB 
en CAMINO. 

5.2.6 Resultaten delen in het groeiboek Assetmanagement
Binnen het COB is recent de projectgroep Groeiboek Assetmanagement gestart. Het is aan te bevelen 
om de resultaten uit het project Dashboard tunnelbeheerder hierin mee te nemen.

5.2.7 Analyses en patroonherkenning
Uit de uitgevoerde studie is gebleken dat er nog beperkt gebruikgemaakt wordt van data-analyses 
en patroonherkenning waarmee het gedrag van assets voorspelbaar kan worden gemaakt. Dit in 
tegenstelling tot ontwikkelingen in andere sectoren en ten behoeve van andere toepassingen. Het 
kan interessant zijn om door middel van bijvoorbeeld proeftuinen data te analyseren en te modeleren 
ten dienste van de beheerder. 

5.2.8 Relatie met duurzaamheid
In dit onderzoek is het thema duurzaamheid in relatie tot een dashboard niet direct beschouwd. 
Echter, als een dashboard kan bijdragen aan optimalisering van de inzet van bijvoorbeeld onderhouds-
monteurs, zal dit ook direct positieve impact hebben op het milieu. Immers, er zullen minder vervoers-
bewegingen en materialen nodig zijn en de levensduur van onderdelen kan mogelijk worden verlengd.

https://www.cob.nl/digitalisering/dataontsluiten
https://www.cob.nl/digitalisering/taaldata
https://www.cob.nl/assetmanagement
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Bijlage A Definities A
Ter verduidelijking van de in het rapport benoemde onderwerpen, zijn onderstaand de gehanteerde 
definities weergeven.

Onderwerp Omschrijving

Asseteigenaar De asseteigenaar (asseteigenaar) bepaalt de strategische kaders waaraan de infrastructuur 
of openbare ruimte moet voldoen. (bron: CROW)

De asseteigenaar opereert op strategisch niveau en geeft richting aan het assetmanagement 
proces.

Assetmanager De assetmanager brengt binnen de door de asseteigenaar gestelde kaders de risico’s in 
kaart, managet de assetprestaties en komt met beheersmaatregelen. (bron: CROW)

De assetmanager opereert op tactisch niveau en richt het assetmanagementproces in. 

Assetinformatie Assetinformatie is een combinatie van gegevens over fysieke assets die worden gebruikt om 
beslissingen te nemen over hoe ze worden beheerd, zowel voor operationele doeleinden op 
korte termijn als voor strategische planning op lange termijn. (bron: IAM)

Assetmanagement Gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets. 
(bron: IsO 55000)

Assetmanagement-
systeem

Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen waarmee 
assetmanagementbeleid en doelstellingen worden vastgesteld en de processen om die 
doelstellingen te bereiken worden ingericht. (bron: IsO 55000)

Dashboard Onder dashboard verstaat men in dit onderzoek een digitale omgeving waarmee de 
tunnelbeheerder actuele stuurinformatie verkrijgt waarmee hij de performance (prestaties, 
risico’s en kosten) van de te beheren tunnel(s) kan optimaliseren.

Monitoring In dit onderzoek is de term ‘monitoring’ gedefinieerd als het verzamelen van meetgegevens 
volgens een vaste strategie of bemonsteren volgens een vaste wijze, op een vaste plaats op 
gezette tijden en het analyseren ervan.

serviceprovider De serviceprovider (dienstverlener) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
onderhoud. (bron: CROW)

De serviceprovider opereert op operationeel niveau en verricht de werkzaamheden 
behorende tot het assetmanagementproces. 

NDW Nationaal dataportaal wegverkeer. In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het 
inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata.

https://www.crow.nl
https://www.crow.nl
https://www.theiam.org
https://www.iso.org/standard/55088.html
https://www.iso.org/standard/55088.html
https://www.crow.nl
https://www.ndw.nu
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Bijlage B Referenties B
Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder 
(vak)literatuur en informatie uit eerdere COB-projecten. Tevens zijn de praktijkervaring- en kennis van 
de werkgroepsleden, verschillende marktpartijen, specialisten en COB-participanten verwerkt in de 
resultaten.

Er hebben verschillende kennissessies bij het COB plaatsgevonden:

• 30 juni 2021, opdrachtgeversdag

• 3 november 2021, kennissessie marktpartijen

• 29 maart 2022, tunnel-pizzaparty

• 6 april 2022, presentatie van de gemeente Amsterdam over een tunneldashboard

Overige informatiebronnen:

• NEN-IsO 55000 Assetmanagement

 – Overzicht, principes en terminologie

 – Managementsystemen - Eisen

 – Managementsystemen - Richtlijnen over de toepassing van IsO 55001

• The institute of asset management (IAM):

 – Asset management - An anatomy

 – ssG 22, 23, 25 Asset info, strategy, standards and data management

• Handboek 'Ken je tunnel', COB, 31 maart 2020

• Datagedreven onderhoud voor Nederlandse Rijkswegtunnels, Johan Bel, 29 juli 2018

• iAMPro - Rollen en verantwoordelijkheden

• fieldlab CAMINO

https://www.nen.nl/nen-iso-55000-2014-nl-193078
https://theiam.org/knowledge-library/asset-management-an-anatomy
https://theiam.org/shop/products/20659
https://www.cob.nl/document/handboek-ken-je-tunnel/?swpmtxnonce=f92e7fbe02
https://www.cob.nl/document/data-driven-maintenance-delivery-for-highway-tunnels-in-the-netherlands/?swpmtxnonce=f92e7fbe02
https://www.iampro-portaal.nl/Assetmanagement-kennis/Wat-is-assetmanagement/Rollen-en-verantwoordelijkheden
https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-camino/
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Bijlage C Interviewvragen aan de (tunnel)
beheerder C

Zie ook het online Google form.

Organisatie en rollen

• Wat zijn voor u als beheerder de belangrijkste stakeholders?

• Welke stuurinformatie hebben deze stakeholders nodig? 

• Wat is uw rol?

• Hoe is de organisatie ingericht voor het beheer van tunnels?

• Welke beheerrollen zien jullie in je organisatie?

• Wat is de definitie van de beheerrollen?

• Welke taken horen bij de beheerrollen?

• Welke taken vallen buiten de rol van beheerder?

Huidige stuurinformatie

• Wat hebben beheerders nu al ter beschikking aan stuurinformatie?

• Welke stuurinformatie gebruikt men nu om taken uit te voeren?

• Hoe gebruiksvriendelijk is de huidige stuurinformatie?

• Hoe komt de informatie nu tot de beheerder? (pen en papier/op afstand/op locatie)

• Waar wordt de informatie nu opgeslagen? (centraal systeem, Excel bestand, papieren archief)

• Hoe regelmatig wordt het geüpdatet?

Wens stuurinformatie

• Welke databehoeften heeft de beheerder om zijn werk te kunnen doen? En voor de andere lagen?

• Wat heb je aan data van andere partijen nodig? En voor de andere lagen?

• Welke informatie zou op het dashboard moeten staan/verschijnen? En voor de andere lagen?

 – Wat moet het ‘doen of kunnen’ op civiel technisch gebied? (informatie bieden over kritieke 
waarden)

 – Wat moet het ‘doen of kunnen’ op elektrotechnisch/werktuigbouwkundig gebied? (informatie 
bieden over kritieke waarden)

 – Overige informatie (personeel/weer/verkeersintensiteit)?

Vorm en koppeling stuurinformatie

• Hoe dient de informatie tot de beheerder te komen?

• Waar dient de informatie te worden opgeslagen?

• Hoe regelmatig dient het geüpdatet te worden?

• Ziet u belemmeringen om deze te koppelen?

• Wat hindert u om de systemen te koppelen?

https://forms.gle/hFwV6g8q1BtYwtBm8
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Bijlage D Raakvlakken met andere COB-
werkgroepen D

Onderstaand overzicht geeft aan welke andere werkgroepen een raakvlak hebben met het project 
Dashboard tunnelbeheerder. Het doel van dit overzicht is het verkrijgen van inzicht in de verschillende 
relaties en de scopeverdeling. Informatie over alle werkgroepen is te vinden via www.cob.nl/
tunnelprogramma.

Werkgroep Relatiesterkte Toelichting 

WP1A Businesscase Middel Vanuit de businesscase dient een dashboard 
aantoonbare meerwaarde te hebben.

WP1B Cultuur Middel De cultuur is bepalend voor het delen/ontsluiten van 
data/informatie. Hoe ‘open’ is de cultuur? Moeten we 
alles voor onszelf houden? Mogen we informatie wel 
delen? Etc.

WP1C Taal/data Middel In een later stadium, bij de technische invulling van het 
dashboard, zijn afspraken over taal/format zeker van 
belang.

WP3.1 Aantoonbaar veilig meten en 
beslissen

Hoog Het dashboard is een hulpmiddel om besluiten te 
kunnen nemen, ook in relatie tot veiligheid. 

WP3.2 Volwassenheidsmodel V&V Middel Afhankelijk van de functionaliteit van het dashboard kan 
dit onderwerp van belang zijn. 

WP3.3 V&V-bibliotheek Middel Een dashboard zou een instrument in de V&V-
bibliotheek kunnen zijn.

WP3.5 Proof of concept leeromgeving Middel Afhankelijk van de PoC-leeromgeving is er mogelijk een 
relatie te leggen met het dashboard. 

WP4.1 Ken je tunnel digitaal Vervallen -

WP5.1 Data ontsluiten en delen Hoog Om een dashboard operationeel te maken, dient er 
data ontsloten te worden. Er dient te worden afgestemd 
welke data aangeboden zal worden aan het dashboard 
en hoe de interface is opgebouwd.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma
https://www.cob.nl/tunnelprogramma
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Een dashboard waarop assetdata wordt vertaald naar informatie kan tunnelbeheerders 
ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Het COB-netwerk heeft onderzocht in 
hoeverre er behoefte is aan zo'n dashboard. Hiertoe zijn de informatiebehoeften in kaart 
gebracht en gerelateerd aan de inrichting van een dashboard.

Om te kunnen sturen op de prestaties, risico’s en kosten van een tunnel is het noodzakelijk 
inzicht te verkrijgen in deze parameters. Uit het onderzoek blijkt dat een dashboard een goed 
middel kan zijn om de gewenste stuurinformatie beschikbaar te stellen. De informatiebehoefte, 
en dus dashboardbehoefte, verschilt wel per beheerder. Er dient in ieder geval onderscheid 
gemaakt te worden tussen asseteigenaar, assetmanager (onderverdeeld in technisch beheer 
en operationeel beheer) en serviceprovider. Er bestaan al diverse dashboardomgevingen 
gericht op een van deze specifieke rollen in het assetmanagementproces. Er zijn nog geen 
standaardafspraken en/of -processen die beschrijven welke informatie beschikbaar gesteld 
dient te worden en op welke wijze dit moet gebeuren.

In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek 
en het implementeren van een tunneldashboard. Zo is het aan te bevelen 
om de verschillende rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden duidelijk te specificeren. Dit leidt tot gebruiksscenario’s 
per rol, die als handvat dienen bij het opstellen van een functionele specificatie 
van een (tunnel)dashboard. Op deze manier heeft een (toekomstig) 
beheerder de mogelijkheid om vóór een renovatie- of nieuwbouwtraject 
zijn behoeften kenbaar te maken.

Dashboard voor de 
tunnelbeheerder
Behoeften van tunnelbeheerders voor 

inzicht in stuurinformatie
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