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COB deliverables lijn Digitalisering t.b.v. van Dromen naar doen dag- 7 oktober 2022 
versie september 2022   

 

Leeswijzer  

Vanuit het COB zijn er verschillende projecten uitgevoerd in relatie tot de (digitale)informatiebehoeften van de 

beheerder.  

In dit document staan alleen die projecten beschreven die relevant zijn ter voorbereiding op de ‘van Dromen naar 

doen dag’ op 7 oktober 2022 alsmede de deliverables die door die betreffende projecten zijn uitgevoerd.  

Onderaan dit document, in de paragraaf Referentiedocumenten COB, zijn ter informatie de linkjes naar de 

deliverables van alle projecten uit de digitaliseringslijn van het tunnelprogramma en andere relevante projecten 

weergegeven.  

 

Van boekenkast naar digitaal, opgeleverd 2020 

Digitalisering heeft de afgelopen decennia een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt en is niet meer te stoppen. 

Ook zien we dat digitalisering, (big) data, internet of things (IoT), etc. een positieve invloed kunnen hebben op het 

beheer en onderhoud van tunnels. Om deze reden het COB het project “van boekenkast naar digitaal” uitgevoerd.  

 

Tijdens het project “van boekenkast naar digitaal” is een verkenning gedaan m.b.t. de juiste eerste stap voor 

digitalisering met het oog op tunnelbeheer, wat is er voor tunnelbeheerorganisaties te halen uit digitale 

tweelingen? Ook is de vraag onder welke randvoorwaarden de tunnelbeheerorganisaties iets kunnen met de 

digitale output van ontwerpers en bouwers van aanleg- en renovatieprojecten. 

 

Doelen van dit project zijn het op orde hebben van areaal informatie, waaronder de volgende onderwerpen:  

• “weten wat je hebt” 

• Assetmanagement (inzicht in samenspel kosten, prestaties, risico's) 

• Aantoonbaarheid tunnelveiligheid 

 

Resultaten uit dit project zijn onderstaand opgesomd en weergegeven in het rapport “Van boekenkast naar 

digitaal”: 

• Een nader uitgewerkt “generiek stakeholderoverzicht”; 

• Een inventarisatie van Informatiesoorten; 

• Een inventarisatie van Informatiebehoefte en detailniveau per betrokkene. 

 

Resultaat van dit project is een rapport welke hier te vinden is:  

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2021/01/COB_Boekenkast-digitaal_20210127_web.pdf  

 

Ontwikkellijn digitaal, gestart in 2021 

In de ontwikkellijn Digitalisering (aanvankelijk: Digitale tunneltweeling) van het tunnelprogramma is tot 2020 

vooral gewerkt aan verheldering van begrippen.  

 

Sommige projecten zijn direct gestart, andere volgen in de komende jaren. Er zijn in totaal vijf werkpakketten. 

(Kennisbasis, Groeimodel tunnels, Tunnelveiligheid, Beheer en Onderhoud en Techniek) Het pakket Kennisbasis 

richt zich op het ontwikkelen van concepten die voor alle andere projecten van belang zijn, zoals op het gebied van 

cultuur en kosten-baten (businesscase). In Groeimodel tunnels wordt de samenwerking met de praktijk 

vormgegeven. De pakketten Tunnelveiligheid, Beheer en onderhoud en Techniek omvatten projecten gericht op 

deze specifieke onderwerpen. 

 

 

 

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2021/01/COB_Boekenkast-digitaal_20210127_web.pdf
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Onderstaand wordt per (werk)pakket voor de ‘van Dromen naar doen dag’ relevante projecten een korte 

introductie  gegeven en zijn de bijbehorende deliverables benoemd. 

 

Kennisbasis 

 

WP1a, Businesscase 

De opbrengsten van nieuwe digitale oplossingen kunnen liggen bij de eigenaar, de beheerder of de bouwende 

partij. Het is belangrijk om vooraf te bepalen vanuit welk perspectief naar de investering en de opbrengst wordt 

gekeken. Die opbrengsten zijn soms ook nog eens lastig in geld uit te drukken. 

 

Het rapport Businesscase digitalisering is een methode voor tunnelbeheerders om meerwaarde van nieuwe 

digitale ontwikkelingen te toetsen. Het doel van dit rapport is om de tunnelbeheerder een stappenplan te bieden 

waarmee een businesscase kan worden opgesteld voor een digitaliseringsvraagstuk. Met behulp van het 

ontwikkelde template heeft de tunnelbeheerder de mogelijkheid om kwalitatieve criteria te gebruiken om de 

meerwaarde van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen.  

 

Deliverables 

Rapport Businesscase digitalisering:  https://www.cob.nl/document/businesscase-

digitalisering/?swpmtxnonce=babba1e891 

Template Businesscase digitalisering: https://www.cob.nl/document/template-businesscase-digitalisering/ 

 

Tunnelveiligheid 

 

WP3.1, Aantoonbaar veilig meten en beslissen 

Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te 

zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen. Dit 

geeft vervolgens een opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor 

bedienaars. 

 

Dit project is op te delen in drie onderwerpen: verkenning naar het meten van ‘aantoonbaar veilig’, inventarisatie 

van prestatiekillers en samenhang met faalcriteria voor veiligheid, en komen tot een (programma van eisen voor 

een) beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars. 

 

Deliverable 

Rapport Aantoonbaar veilig meten en beslissen: https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-

veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-

beslissen/  

 

WP3.5, Proof-of-concept leeromgeving 

Er wordt veel geëxperimenteerd met digitale instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen 

vormgeven buiten de werkelijke tunnel. In hoeverre is het mogelijk om tot één gezamenlijke virtuele OTO-

omgeving te komen? In dit project wordt deze vraag beantwoord door het ontwikkelen van een proof-of-concept. 

 

Eind 2021 is het rapport Concept digitale leeromgeving voor tunnels opgeleverd. Dit rapport biedt een plan van 

aanpak voor de uitvoering van een proof-of-concept. Doel van dit rapport is het definiëren van de proof-of-

concept om te komen tot een meer tijd- en plaats onafhankelijke digitale leeromgeving. Uitgangspunt daarbij is 

een vastgestelde scope van deze leeromgeving, de doelgroepen waarvoor deze omgeving wordt ingezet en de 

kwaliteitscriteria.  

 

Deliverable 

Rapport Concept digitale leeromgeving voor tunnels: https://www.cob.nl/document/proof-of-concept-

leeromgeving/ 

 

https://www.cob.nl/document/businesscase-digitalisering/?swpmtxnonce=babba1e891
https://www.cob.nl/document/businesscase-digitalisering/?swpmtxnonce=babba1e891
https://www.cob.nl/document/template-businesscase-digitalisering/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/
https://www.cob.nl/document/proof-of-concept-leeromgeving/
https://www.cob.nl/document/proof-of-concept-leeromgeving/
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Beheer en onderhoud 

 

WP 4.2 Dashboard 

Met de gegevens die beschikbaar zijn komen uit assets (zoals een tunnel), kan de beheerder gedurende de gehele 

levenscyclus van zijn asset sturen op de juiste aspecten in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. Hiermee wordt een 

belangrijke schakel ingevuld in de zoektocht naar balans tussen (geaccepteerde)risico’s, kosten en prestaties. 

 

Met dit project is in hoofdlijnen inzicht gegeven in de behoeften, (on)mogelijkheden en kansen van een 

dashboard. Wat zijn de behoeften van tunnelbeheerder(s)? Welke stuurinformatie is nodig om zijn/haar taken te 

vervullen? Een dashboard waarop assetdata wordt vertaald naar informatie, kan tunnelbeheerders ondersteunen 

bij het uitvoeren van hun taken. 

 

Deliverables 

Verkenning dashboard voor de tunnelbeheerder: https://www.cob.nl/document/verkenning-dashboard-voor-de-

tunnelbeheerder/ 

Eindrapportage dashboard voor de tunnelbeheerder: https://www.cob.nl/wp-

content/uploads/2022/07/COB_Dashboard-tunnelbeheerder_20220715_web.pdf 

 

Referentiedocumenten COB ter informatie 
1) Van boekenkast naar digitaal 

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2021/01/COB_Boekenkast-digitaal_20210127_web.pdf 

2) Rapport Businesscase digitalisering 

https://www.cob.nl/document/businesscase-digitalisering/?swpmtxnonce=babba1e89 

3) Template Businesscase digitalisering 

https://www.cob.nl/document/template-businesscase-digitalisering/ 

4) Rapport werkgroep Cultuur van zeecontainer tot VR-brillen:  

https://www.cob.nl/document/van-zeecontainers-tot-vr-brillen/ 

5) Tussenrapport Taal/data digitalisering 

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Taal-data-digitalisering_notitie2021.pdf 

6) Eindrapport Taal/data digitalisering 

Publicatie medio zomer 2022 

7) Rapport Aantoonbaar veilig meten en beslissen 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-

veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-

en-beslissen/  

8) Rapport Advies volwassenheid verificatie en validatie 

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_VolwassenheidVV_20220122.pdf 

9) Update groeiboek digitaal aantonen 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen/ 

10) Rapport Concept digitale leeromgeving voor tunnels 

https://www.cob.nl/document/proof-of-concept-leeromgeving/ 

11) Verkenning dashboard voor de tunnelbeheerder 

https://www.cob.nl/document/verkenning-dashboard-voor-de-tunnelbeheerder/ 

12) Eindrapportage dashboard voor de tunnelbeheerder 

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/07/COB_Dashboard-

tunnelbeheerder_20220715_web.pdf 

13) Eindrapport Data ontsluiten en delen 

www.cob.nl/dataontsluiten  

14) Groeiboek Cybersecurity   

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity 

https://www.cob.nl/document/verkenning-dashboard-voor-de-tunnelbeheerder/
https://www.cob.nl/document/verkenning-dashboard-voor-de-tunnelbeheerder/
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/07/COB_Dashboard-tunnelbeheerder_20220715_web.pdf
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/07/COB_Dashboard-tunnelbeheerder_20220715_web.pdf
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2021/01/COB_Boekenkast-digitaal_20210127_web.pdf
https://www.cob.nl/document/businesscase-digitalisering/?swpmtxnonce=babba1e89
https://www.cob.nl/document/template-businesscase-digitalisering/
https://www.cob.nl/document/van-zeecontainers-tot-vr-brillen/
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Taal-data-digitalisering_notitie2021.pdf
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_VolwassenheidVV_20220122.pdf
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen/
https://www.cob.nl/document/proof-of-concept-leeromgeving/
https://www.cob.nl/document/verkenning-dashboard-voor-de-tunnelbeheerder/
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/07/COB_Dashboard-tunnelbeheerder_20220715_web.pdf
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/07/COB_Dashboard-tunnelbeheerder_20220715_web.pdf
http://www.cob.nl/dataontsluiten
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity

