
Van een Raakvlak ontwerp naar een Integraal ontwerp

KIVI TTOW
Vianen, Lange Dreef 13, Digilab;
31-01-2023

Workshop:



Wie in de zaal is BHV-er?



13.30 – 13.55 uur Inloop en ontvangst (bekijken DigiLab)

14.00 – 14.10 uur Opening Workshop,
Cees de Wijs, Chief Executive Officer, Divisie Infrastructuur VolkerWessels

14.10 – 15.00 uur In één keer goed naar een integraal ontwerp, bekeken vanuit het perspectief van discipline civiel,
Maiko Izendooren, Ontwerpmanager, Witteveen + Bos / Tunnel Engineering Consultants

15.00 – 15.50 uur Een ‘Integraal ontwerp’ bekeken vanuit het perspectief van de discipline systemen / TTI,
Marco de Jong, Manager Ontwerp, Vialis

15.50 – 16.00 uur Indeling van de groepen en de spelregels van de workshops,
Sipke Huitema, VolkerWessels Infra EPC, Bestuurslid (secretaris) KIVI TTOW

16.00 – 16.30 uur Pauze

Programma Workshop:



16.30 – 18.30 uur Carrousel workshops (3 maal 40 minuten):

Thema 1: Hoe organiseer ik het ontwerpproces (organisatie);
Simone Hellerand, Hans de Wit, Patrick Webbers

Thema 2: Hoe structureer ik het ontwerpproces (FBS, SBS, WBS),
Bas van Aart, Serge van der Veen, Peter van Velden

Thema 3: Hoe plan ik het ontwerpproces (raakvlakken / informatiebehoefte),
Frank Schuitemaker, Stefan Lezwijn, Floor van Daatzelaar

18.30 – 19.15 uur Diner (stamppot)

19.15 – 19.45 uur Plenaire terugkoppeling van de workshop groepen, De voorzitters van de workshop groepen.

19.45 – 20.15 uur Integraal ontwerpen gezien vanuit de opdrachtgever,
Benny Nieswaag, Project – en programmamanager, Rijkswaterstaat

20.15 – 20.30 uur Afsluiting en evaluatie van de workshop,
Sipke Huitema / Johan van der Gaag, Senior Consultant, Arcadis



Opening:
Cees de Wijs,

Chief Executive Officer, Divisie Infrastructuur VolkerWessels
Member of the Board of Directors Koninklijke VolkerWessels B.V.



Spreker:
Maiko Izendooren,

Ontwerpmanager, Witteveen + Bos / Tunnel Engineering Consultants, TEC



Integraal tunnelontwerp
KIVI - TTOW

Januari 2023



Introductie

˗ Maiko Izendooren, (integraal) ontwerpmanager

˗ 26 jaar W+B en TEC, bijna altijd in bouwcombinaties

˗ HSL, NZ-lijn, Betuweroute, Waterwolftunnel, Ketheltunnel,

Gaasperdammertunnel, Blankenburgverbinding.

Integraal tunnelontwerp ‘in één keer goed’
˗ Mensenwerk

˗ Is veel meer dan een raakvlakontwerp

˗ Proces is leidend, techniek is ‘slechts een oplossing’



Hoezo is een integraal ontwerp lastig?

˗ Civiel maakt vroeg al ruimtelijke keuzes, die letterlijk in beton

gegoten zijn.

˗ TTI ontwerpt vanuit functies en dynamisch gedrag, ruimtelijke

oplossingen volgen daar logischerwijs pas later uit.

˗ De uitvoering van TTI komt relatief laat aan boord, omdat

eerst een civiel bouwwerk moet worden gemaakt en (daardoor)

het risico bestaat van een personele pauze.

˗ Civiel werkt aan eigen bouwproductie, TTI produceert niet,

maar installeert -> inkoop is nog specifieker en een duidelijke

ontwerptaak.

Daarom: vanaf start integraal samen ontwerpen



Waarom een thematisch ontwerp?

˗ We zien vaak de neiging tot een monodisciplinaire aanpak

˗ Valkuil: starten met veel energie, maar zonder structuur

˗ We hebben meer dan 6000 eisen: gefaseerd aantonen is noodzakelijk

˗ Strakke planning: ontwerp en voorbereiding in één keer goed!

˗ Het is belangrijk dat startende collega’s en stakeholders snel inzicht, draagvlak en

begrip krijgen van de integrale opgave

˗ Startende collega’s leren elkaar snel kennen op een comfortabele manier (inhoud)

˗ Je kunt de (vage) topeisen direct aantonen en achter je laten



 Traditioneel denken en

handelen van buiten naar

binnen!

Gevolg: doelredenatie en kans

dat de behoefte niet wordt

vervuld

Inspirerend denken en

handelen van binnen naar

buiten!  Gevolg: logisch en

vervulling van de behoefte

Simon Sinek – golden circle



Wat is een thematisch ontwerp?
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Hoe maken we een thematisch ontwerp?

Systeem
(projectopgave)

Waar dient het systeem voor: “Functies”
Welke aspecten/raakvlakken heeft het systeem

Welke projectspecifieke kenmerken heeft het systeem

Omgeving

Stakeholders
Uitvoerbaarheid

Business Management

Systeem functies

Testen

Aantoonbaarheid

Asset management

Systeem
(projectopgave)



Hoe maken we een thematisch ontwerp?

Functie beschrijvende thema’s, bijvoorbeeld:
• Verkeersafwikkeling faciliteren
• Waterkering in stand houden
• Vaarweg in functie houden (Vaarweghinder)

Aspect/raakvlak beschrijvende thema’s, bijvoorbeeld:
• Energie
• Vormgeving
• Bouwlogistiek
• Integrale veiligheid
Project specifieke thema’s, bijvoorbeeld:
• Afzinken
• Poldersysteem
• Fasering
• Openstelling tunnel
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Resultaat……50 themaposters





˗ Selectie van de juiste mensen is essentieel

˗ Logische indeling van objecten, lijninfra en/of disciplines

˗ Ontwerp en werkvoorbereiding één team in VO en DO

˗ Intensieve raakvlakprocessen tussen de teams om integraliteit te waarborgen

˗ Vóórdenken in plaats van nádenken, dus uitvoering en assetmanagement vroeg

betrekken

Gefaseerde aanpak voor grip, overzicht en ruimte voor besluitvorming……..

Eén team……na het thematisch ontwerp?



Integrale aanpak……traditioneel
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Integrale aanpak……
……..samen door het poortje
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Integrale aanpak……
……..stapsgewijs meer detail

VOVO

DODO

UOUO

VO

DO

UO

VUVU

DUDU

UUUU

VU

DU

UU

VAVA

DADA

UAUA

VA

DA

UA

Baseline SDR

Ontwerp Uitvoering Asset

Baseline PDR

Kosten

Kosten

Functioneel
Ruimtebeslag

Hoofdfasering
Uitvoerings-
strategie

Onderhouds-
voorschriften

Werkinstructie
Keuringsplan

Componenten
Detaillering

Technische
Geometrie

Uitv-methode
Bereikbaarheid
Verificatie

FMECA
Onderhouds-
concept

Onderhouds-
strategie

Risico’s
Planning

Risico’s
Planning



Integraal reviewen met MIL-STD-1521b…..



˗ Tussentijdse check op integraliteit en ‘stick to the plan’

˗ Alle disciplines tegelijk door het poortje

˗ Hele business case doorlichten

˗ Na VO, DO en UO…….

Voorkomt veel ellende op een later moment!

Waarom integral reviewen?



Het V-model……



˗ Conform systematiek MIL-STD-1521b

˗ Biedt set met ‘brillen’ voor integrale review

˗ Toetsvragen vooraf bekend

˗ Puntentelling ‘slagen / zakken’ vooraf vastgesteld

˗ Eerst intern met alle disciplines, daarna extern met

OG en stakeholders

Afsluiten met baseline, waar niet meer van mag

worden afgeweken!
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A01 Zijn alle externe stakeholders in beeld?

Benoemen van externe stakeholders in
de ontwerpnota. De
omgevingsmanager dient deze
stakeholders goed te keuren. X O X X

A02
Zijn alle eisen in beeld per externe
stakeholder?

Eisenanalyse heeft plaatsgevonden en
zijn gevalideerd met UVO stakeholders
en/of contractteam RWS.
UVO eisen herleidbaar, evt. nieuw
opgenomen eisen van Stakeholders
herleidbaar naar bron. O X X X X

A03 Zijn alle gebruiksbeperkingen in beeld?

Analyse op eisen. Validatie met
relevante stakeholders, d.w.z. geen
verschil met verwachtingen (interne)
stakeholders O X X X X

A04
Zijn de eisen SMART of is er een SMART
interpretatie?

Alle eisen (voor deze fase relevant) uit
de specificatie zijn door de
eisenanalyse fase heen en gemarkeerd
met een SMARTheidscijfer 5.
Vastgelegd in het Verificatieplan. eisen
mbt SPO en voor VO fase X O X

A05
Zijn de interpretaties van alle eisen met
stakeholders gevalideerd?

Ter beoordeling van accounthouder
betreffende stakeholder. Aantoonbaar
d.m.v. SMARTheidscijfer 5 in
relatics.De resultaten van de
eisenanalyse met de stakeholders
wordt vastgesteld middels
aanwezigheid van stakeholders in
notulen van 'strategisch overleg met
stakeholders'. X O X X

A06 Hebben alle eisen een herleidbare bron?

Alle eisen zoals opgenomen in de
Startnotitie Bijlage B hebben een
herleidbare bron. 'brondocument'. O X geen opmerkingen

TOETSKADER DESIGN REVIEW VO
Reviewende partijen FASE ontwerp

A. Eisen:

Toetscriteria……



Startinformatie
Vorige baseline

Randvoorwaarden / eisen

Ontwerpbesluiten IVO

Risico’s en knelpunten
Functies

Ontwerp
Beschrijving

Afwegingen

Raakvlakken

Nieuwe knelpunten
Uitvoerbaarheid / RAMS

Eisen
Verificatie

Wijzigingen

Nieuwe eisen

Achtergrond
Besluiten

Ontwikkeling

Inhoudsopgave ontwerpnota……
……in lijn met de toetsvragen



Ontwerpnota geeft duiding……
……harde techniek dus onderliggend



Reviewthema A: eisen……

Toelichting
uit validatie

SMART = 5 Soms niet voldaan…..
1) afgeleide eis

formuleren
2) deels aangetoond

(op abstractie van
deze fase)

3) eis aanpassen of
vervallen

Bewijsvoering

Locatie bewijs



Reviewthema B: functies……

Voor elke functie is beschreven hoe het
ontwerp daaraan invulling geeft

DR – Tunnel & Wegen



Reviewthema C: ontwerp(proces)

Ontwerpen /
verifiëren

ControlerenExtern
Reviewen

Specificeren

Analyseren

Intern
Reviewen

Ontwerpfase

Ontwerp
managementplan

Raakvlakbeheersing

Nieuwe knelpunten / risico’s

Ontwerplogboek

RAMS



Reviewthema D: ontwerp(structuur)

Afspraken naamgeving

Tekeningen tunnel en
dienstengebouwen

Documenten
- uitgangspunten
- tunnelconstructie
- damwand A9
- dienstengebouwen
- verificatierapport

3D modellen en
raakvlakkencheck



Reviewthema E: aantoonbaarheid

Ontwerplogboek
Ontwerpbesluiten

Eisen
verificaties

Motivatie eisen waaraan (nog) niet wordt
voldaan

DR – Tunnel & Wegen



Reviewthema F: systeemarchitectuur

Systeemdecompositie

Raakvlakken per SPO

Afgeleide eisen uit Integraal VO

Ontwerpen /
verifiëren

ControlerenExtern
Reviewen

Specificeren

Analyseren

Intern
Reviewen

Verdere decompositie na
baseline

Baseline VO



Reviewthema G: realisatie

Toleranties meegenomen in VO

Beoordeling door uitvoering
dmv toetsvragen

Taskforces en BIM sessies
-damwand
-tunnelconstructie
-fasering
-uitvoering civiel – TTI



Reviewthema H: testen

Ontwerp gekeurd
aan de hand van
vooraf vastgestelde
criteria

Op te stellen testprotocollen (voor
volgende fase) zijn geïdentificeerd

In de VO fase is vooral ‘testen’ van de
beoogde functies relevant:

• Per functie is
omschreven hoe het
ontwerp daar invulling
aan geeft

• In het BIM model is dit
beoordeeld (virtual
reality)

• Bij realisatie wordt dit
‘live’ beoordeeld
(inspectie)

• Wordt ook belegd in het
testmasterplan



Reviewthema I: beheer en onderhoud

RAMS aspecten vooraf geselecteerd

Onderhoudsaspecten meegenomen bij impact
op geometrie



Reviewthema J: veiligheid

Veiligheidsaspecten specifiek gealloceerd aan ontwerpfase VO

Tunnelveiligheid beheerst via functies en concepten IVO



Reviewthema K: human factors

In de VO fase is gekeken naar het
gebruik van de tunnel door personeel,
hulpdiensten en weggebruikers:

• Beoordeling en validatie
met BIM model

• Toegankelijkheid
dienstgang,
waterkelders buiten de
verkeersbuizen

• Wegbeeldanalyse

• logische inrichting
vluchtroutes



Reviewthema L: risico’s

Nieuwe knelpunten geïdentificeerd en
beoordeeld

Beheersmaatregelen uit risicoregister verwerktBeheersmaatregelen uit risicoregister verwerkt

DR – Tunnel & Wegen



Reviewthema M: vormgeving

Technisch ontwerp VO conform
vormgevingsplan

Vormgeving besproken met stakeholders



Reviewthema N: organisatie

Vóór start ontwerpfase in startnotitie:

• ontwerpplanning
• in te zetten

medewerkers

• functieprofielen

Na ontwerpfase voorbereiden nieuwe
ontwerpfase:

• beoordelen
functioneren team

• zonodig bijstellen of op-
/afschalen

• continuiteit Buiten de scope van het ontwerp,
maar wel voor SDR:

• Beoordeling IXAS
organisatie



Reviewthema O: finale (oordeel)



Stellingen voor discussie

˗ Het is zonde om uitvoering al zo vroeg te betrekken bij het ontwerp, want ze kijken

toch pas echt als ze gaan voorbereiden!

˗ In een 2 fasen project is deze aanpak overbodig, want de opdrachtgever kijkt toch al

mee!

˗ Het faseverschil tussen TTI en Civiel blijft een probleem en kan het best worden

opgelost met een overkill aan mantelbuizen, zodat we zo snel mogelijk van elkaar af

zijn!



www.tec-tunnel.com



Spreker:
Marco de Jong,

Manager Ontwerp, Vialis



VolkerWessels Infra - Intern

45
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Een ‘Integraal ontwerp’ bekeken vanuit TI
Marco de Jong



VolkerWessels Infra - Intern

Marco de Jong
Manager Ontwerp en Enginering Vialis
CISO Vialis

Even Voorstellen

47



VolkerWessels Infra - Intern

• TI = Technische Installaties = Systemen bestaande uit hardware en software
inclusief bediening

• IA = Industriële Automatisering = het automatiseren van processen met behulp
van machines en software

Definities TI

48

Gebruikersfunctionaliteit

Systeemfunctionaliteit

Proces organisatie

Techniek

Raakvlak



VolkerWessels Infra - Intern

Integraal ontwerpen

49

WIJ GEBRUIKEN HET V-MODEL BINNEN
INTEGRAAL ONTWERPEN OM TE LATEN ZIEN
HOE WE EEN PROJECT DOORLOPEN EN WAAR
WE DECOMPONEREN EN INTEGREREN

Het V-model wordt al in de tender deels doorlopen. Hoe
ver in de tender wordt ‘afgedaald in de V’ is risico
gestuurd en de diepgang is afhankelijk van contract en
complexiteit. Na gunning moeten alle stappen
(nogmaals) worden doorlopen

Ontwerp, realisatie en onderhoud werken vanaf het
begin integraal samen

In de bovenkant van de ‘V’ is integratiemanagement
cruciaal waarbij de nadruk ligt op een integraal
compleet werkend systeem dat aansluit bij het beoogd
gebruik Integratiemanagement)

Bij wijzigingen moet de impact hiervan op alle
ontwerpfasen vanaf SO t/m UO beschouwd worden



VolkerWessels Infra - Intern

INFRA NL STRATEGIE - INTEGRAAL SAMENWERKEN:
ONDERHOUD, REALISATIE EN ONTWERP OP HETZELFDE MOMENT

OP HETZELFDE NIVEAU IN DE ONTWERPFASE

Haalbaar
Ontwerp

Maakbaar
Uitvoering

Ontwerpconcept Systeemontwerp (SO)
Uitvoeringsconcept Onderhoudsconcept

Voorontwerp/
Mastertestplan Uitvoeringsplan Onderhouds-

scenarios

Definitief ontwerp /
Testplan Werkplan Onderhoudsplan

Uitvoeringsontwerp /
Testprotocol Werkinstructie Onderhouds-

instructie

REALISEREN

WIJ WERKEN INTEGRAAL MET ALS DOEL EEN
HAALBAAR, MAAKBAAR EN ONDERHOUDBAAR
ONTWERP TE REALISEREN. INTEGRAAL BETEKENT
VOOR ONS MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN ALS
ÉÉN TEAM MET ÉÉN VERANTWOORDELIJKHEID – “BEST
FOR PROJECT”

Disciplines werken gefaseerd naar een gezamenlijk
beheersbaar ontwerp met benodigd detailniveau

Keuzes worden integraal bekeken en besluiten worden
integraal genomen. We komen niet meer terug op besluiten

Onderhoudbaar
Onderhoud

Integraal ontwerpen

50

SO

VO

DO

UO



VolkerWessels Infra - Intern

• Uitvragen RWS en decentrale overheid conform oude JSTD-016 standaard
• LBS, LTS, Bouwstenen
• Eerst systeem ontwerp, daarna vertalen naar VO, DO, UO
• Eerst functioneel beschrijven, daarna pas ontwerpen
• TI ontwikkeltraject is niet lineair SO, VO, DO, UO
• Bij renovatietrajecten zoals PTZ is TI leidend
• Veel eisen/proces en voorgeschreven techniek >6000 TI eisen

Kenmerken Uitvraag/Aanvraag TI
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VolkerWessels Infra - Intern

Samenhang producten LTS
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VolkerWessels Infra - Intern

Ontwerp TI

53



VolkerWessels Infra - Intern

SO Fase TI

• RAMS
• SBS, WBS, FBS (functionele

decompositie)
• OCD
• SSS
• MTP

• STP Integraal Systeem
• Diverse plannen:
• Testmasterplan

• EMC
• Cyber
• Machineveiligheid

Ontwerp TI

54

VO Fase TI

• V&V Plan

• IRS systeem

• SSDD (B&B) systeem

• SRS B&B systeem

• IDD (B&B) installaties

• STP Systeem

DO Fase TI

• IDD DO

• SSDD DO (inkoop &
productspecificaties)

• SDD DO

• STP DO

UO Fase TI

• Dynamisch Gedrag
Beschrijvingen

• IDD UO

• SSDD UO

• SDD UO

• STP UO



VolkerWessels Infra - Intern

Aanpak Ontwerpfase TI - Civiel

55

TI Ontwerp

Civiel Ontwerp

SO

VO

DO

UO

VO

DO

UO



VolkerWessels Infra - Intern

Voorbeeld IsalaDelta SO Fase

56



VolkerWessels Infra - Intern

Aanpak Ontwerp TI
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• Per project een System Development Plan:
• Koppeling en onderbouwing aanpak project aan de primaire bedrijfsproces Vialis
• Beschrijft de systeemaanpak en het ontwikkelproces per detailniveau tot en met een

detailontwerp om een systeem te kunnen aanbrengen en/of vervangen
• Beschrijft het Proces dat het project uit dient te voeren om deze aanpak risico gestuurd en

beheerst te realiseren.

SysDP
Deel

Kwaliteitsplan
Ontwerp

Deel
Kwaliteitsplan

Realisatie

Deel
Kwaliteitsplan

Onderhoud

Software
Development

Plan (SDP)

SysDP

Project Management Plan
(PMP)

Algemeen
InfraNL

Project specifiek



VolkerWessels Infra - Intern

Voorbeeld Aanpak Vlake Tunnel



VolkerWessels Infra - Intern

MBSE binnen TI

59

• MBSE = Model Based System Enginering
• MBSE is een gedegen aanpak voor Systems Engineering waarbij gebruik wordt gemaakt

van modellen om een systeem te definiëren
• Optimale samenwerking en transparantie vanuit één centrale werkomgeving
• Door de tracering in model aantoonbaar dat er aan eisen voldaan wordt
• Faalkans reductie



VolkerWessels Infra - Intern
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MBSE binnen TI



VolkerWessels Infra - Intern

Contact
Telefoon:
+31 30 694 35 00

Website:
www.vialis.nl

LinkedIn:
linkedin.com/company/vialis

Twitter:
twitter.com/vialisbv

Instagram:
instagram.com/vialisbv



Dank voor uw aandacht.
www.vialis.nl



Workshop spelregels, indeling groepen:
Sipke Huitema,

VolkerWessels InfraNL/ - EPC, bestuurslid (secretaris) KIVI TTOW



16.30 – 18.30 uur Carrousel workshops (40 minuten en dan wisselen 3 maal):

16:30 – 17:10 uur Thema 1: Hoe organiseer ik het ontwerpproces (organisatie),
Simone Hellerand, Hans de Wit, Patrick Webbers

17:10 – 17:50 uur Thema 2: Hoe structureer ik het ontwerpproces (FBS, SBS, WBS),
Bas van Aart, Serge van der Veen, Peter van Velden

17:50 – 18:30 uur Thema 3: Hoe plan ik het ontwerpproces (raakvlakken / informatiebehoefte),
Frank Schuitemaker, Stefan Lezwijn, Floor van Daatzelaar

1e ronde Groep 1 begint bij thema 1; Amfi
Groep 2 begint bij thema 2; Theater
Groep 3 begint bij thema 3; DigiLab Inspire

2e ronde Groep 1 gaat naar thema 2; Theater
Groep 2 gaat naar thema 3; DigiLab Inspire
Groep 3 gaat naar thema 1; Amfi

3e ronde …



Indeling van de groepen:

Groep 1: Groep 2: Groep 3:
1 Simone Hellebrand 1 Bas van Aart 1 Frank Schuitemaker
2 Hans de Wit 2 Serge van der Veen 2 Stefan Lezwijn
3 Patrick Webbers 3 Peter van Velden 3 Floor Daatzelaar

4 Arie Timmer 4 Mark van den heijden     4 Marco de Jong
5 Sipke Huitema 5 Maiko Izendoorn 5 Sjaak van 't Verlaat
6 Denis de Smet 6 Mark Vlaanderen Oldenzeel 6 Nico Vink
7 Arne de Jong 7 Didier Droogné 7 Tommy Erdtsieck
8 Alfred Miklavcic 8 Don Konijnenberg 8 Hans Kooijman
9 Xander de Ronde 9 Jan Parmentier 9 Bas Pennings

10 Tom van Tintelen 10 Thijs Ruland 10 Alex van Schie
11 Hidde Verloop 11 Steven Van Hoef 11 Fern van Efferink
12 .. 12 .. 12 ..



Pauze:



16.30 – 18.30 uur Carrousel workshops (3 maal 40 minuten):

Thema 1: Hoe organiseer ik het ontwerpproces (organisatie);
Simone Hellerand, Hans de Wit, Patrick Webbers

Thema 2: Hoe structureer ik het ontwerpproces (FBS, SBS, WBS),
Bas van Aart, Serge van der Veen, Peter van Velden

Thema 3: Hoe plan ik het ontwerpproces (raakvlakken / informatiebehoefte),
Frank Schuitemaker, Stefan Lezwijn, Floor van Daatzelaar

18.30 – 19.15 uur Diner (stamppot)

19.15 – 19.45 uur Plenaire terugkoppeling van de workshop groepen, De voorzitters van de workshop groepen.

19.45 – 20.15 uur Integraal ontwerpen gezien vanuit de opdrachtgever,
Benny Nieswaag, Project – en programmamanager, Rijkswaterstaat

20.15 – 20.30 uur Afsluiting en evaluatie van de workshop,
Sipke Huitema / Johan van der Gaag, Senior Consultant, Arcadis



Indeling van de groepen:

Groep 1: Groep 2: Groep 3:
1 Simone Hellebrand 1 Bas van Aart 1 Frank Schuitemaker
2 Hans de Wit 2 Serge van der Veen 2 Stefan Lezwijn
3 Patrick Webbers 3 Peter van Velden 3 Floor Daatzelaar

4 Arie Timmer 4 Mark van den heijden     4 Marco de Jong
5 Sipke Huitema 5 Maiko Izendoorn 5 Sjaak van 't Verlaat
6 Denis de Smet 6 Mark Vlaanderen Oldenzeel 6 Nico Vink
7 Arne de Jong 7 Didier Droogné 7 Tommy Erdtsieck
8 Alfred Miklavcic 8 Don Konijnenberg 8 Hans Kooijman
9 Xander de Ronde 9 Jan Parmentier 9 Bas Pennings

10 Tom van Tintelen 10 Thijs Ruland 10 Alex van Schie
11 Hidde Verloop 11 Steven Van Hoef 11 Fern van Efferink
12 .. 12 .. 12 ..



Thema 1: Hoe organiseer ik het ontwerpproces (organisatie),
Simone Hellerand, Hans de Wit, Patrick Webbers

Thema 2: Hoe structureer ik het ontwerpproces (FBS, SBS, WBS),
Bas van Aart, Serge van der Veen, Peter van Velden

Thema 3: Hoe plan ik het ontwerpproces (raakvlakken / informatiebehoefte),
Frank Schuitemaker, Stefan Lezwijn, Floor van Daatselaar

Samenvatting Thema’s:



Hoe organiseer ik het ontwerpproces (organisatie);
Drie belangrijkste aandachtspunten:

• Nog geregeld een spanningsveld tussen traditioneel Civiele aanvliegroute versus een integrale manier van denken en werken
met een evenwichtige rol voor TTI.

• Onderkennen van verschillen tussen nieuwbouw en vervanging is van belang:
• Rolverdeling tussen / aandeel Civiel en TTI wijzigt bij vervanging substantieel

• noot: ontwerpmanagers met TTI achtergrond voor een integrale aanpak (voor tunnels) zijn schaars;

• waarbij ontwerp bij vervanging meer volgend kan zijn op de wijze waarop uitvoering mogelijk is (grotere rol voor aanpak vanuit
uitvoeringsperspectief in overweging nemen).

• Integrale aanpak wordt belemmerd door verzuiling die verder in het project toeneemt; niet alleen tussen disciplines (zoals
Civiel en TTI), maar ook tussen ontwerp en uitvoering. Ook bij projecten die starten vanuit een integrale aanpak wordt dit zo
ervaren  vanaf begin focus blijven houden!

Samenvatting Thema:



Hoe structureer ik het ontwerpproces (FBS, SBS, WBS);
• Thema’s zijn een structuur om over het project heen naar allerlei vraagstukken te kijken met als doel elkaar te leren begrijpen.

Vanuit thema’s een gemeenschappelijk beeld creëren en daarna de structuren FBS, SBS WBS, PBS opstellen
• Structuren dienen geschikt te zijn voor de ontwerp-, realisatie- én onderhoudsfase. Bij voorkeur worden deze ook al door OG

zo op opgesteld. Anders dan beheerders op laat moment bij het proces te betrekken.
• Enkelvoudig IPM team toepassen dat wordt samengesteld met medewerkers van OG en ON. Zoek daarbij telkens de juiste

persoon om de functie te vervullen. Deze oplossing voorkomt ‘dubbele bezetting’ op alle projecten
• MBSE vanuit functionaliteit steeds meer nodig. MBSE structureert dynamisch gedrag. MBSE als één van de thema’s

behandelen
• Functioneel nadenken is bij Civiel ondergeschikt, OG heeft immers al een besluit genomen dat er een tunnel of brug dient te

komen. Hierdoor ontstaat spanning op het project tussen Civiel en TI. Die spanning kan opgelost worden als OG vóór een
aanbesteding ook het functionele proces voor TI doorloopt zoals ze dat voor Civiel ook gedaan heeft. Bij een aanbesteding
ontstaat dan een gelijk niveau Civiel-TI.

• Probeer structuren op te stellen op basis van een gemeenschappelijk doel (OG/ON, Civiel/TI, Ontwerp/Realisatie/Onderhoud).
De structuren die in het contract worden meegegeven zijn meestal opgesteld met als doel controle te kunnen uitoefenen op het
project. Maar leidt dit uiteindelijk tot de beste oplossing en beheersing van het project?

Samenvatting Thema:



Hoe plan ik het ontwerpproces (raakvlakken / informatiebehoefte);
• Samenwerken is mensen werk.  Investeer in relatie, stem verwachtingen af. Toon interesse in de vraag achter de vraag

• Identificeer tijdig de dominante raakvlak (TTI-civiel)  systemen en stem daarvan de raakvlakken zsm af.   Niet alle 52 TTI
systemen zijn dominant voor civiel!  Denk aan ventilatie, energie, vluchtweg principe, …..

• Bij start project niet teveel specialisten.  Investeer in juiste personen  per fase.

• Niet nieuwe puzzelstukjes (= standaard oplossingen)  bedenken, maar de puzzel (= project) opnieuw leggen.

• TTI inderdaad dominant in 1e fase ontwerp  durf civiel bewust later aan te laten sluiten. Of investeer met OG in de pre-
contract fase in gelijk trekken van TTI uitwerking t.o.v. civiele uitwerking.

Samenvatting Thema:



Spreker:
Benny Nieswaag,

Project – en programmamanager, Rijkswaterstaat



Integraal ontwerpen

SAA A9BAHO
NGF Asfalt / Beton
Intelligente Infra
Terschelling
KCI
Vervangingsopgave Amsterdam

10-2-2023



Rijkswaterstaat

Programmadoelen SAA in het project
• Een pro-actief project in verbinding met zijn omgeving:

– Voorspelbaar
– Adaptief (o.a. toekomstvast)
– Duurzaam

OG

SH ON

faciliterend
vermogen

adaptief
vermogen

adaptief
vermogen

adaptief
vermogen

Werken vanuit de opgave / bedoeling (1)



Rijkswaterstaat

Doelen en strategie                                              SAA A9BAHO

Toekomstvast

binnen scope

Realisatie
van het TB

Kosten/baten afwegingen maken

op tijd, de gewenste kwaliteit
voor zo min mogelijk geld

Werken vanuit de opgave / bedoeling (2)



Rijkswaterstaat

Reikwijdte Governance

RWS Bedrijfsinformatie

Werken vanuit de opgave / bedoeling (3)



Rijkswaterstaat

Intentieovereenkomst samenwerking IB

RWS Bedrijfsinformatie

Werken vanuit de opgave / bedoeling (4)



Rijkswaterstaat

Bijlage 9.2 OSBijlage 9.2 OS

Bijlage 9.1 SysDefBijlage 9.1 SysDef

Hoofd OVKHoofd OVK

Bijlage 9.3 MSBijlage 9.3 MS

Bijlage 9.5 UVO’sBijlage 9.5 UVO’s

LeidraadLeidraad

RBPRBP

Cat A/B eisenCat A/B eisen

IROIRO

EPvEEPvE

Bedoeling
Het verhaal A9Het verhaal A9

Doel

Factsheets Redeneer lijnen

• Adaptief vermogen

• Duurzaamheid
• Toekomstvastheid
• Zuidasdok
• Breedte Bovenlandpad
• Diepere ligging OD
• Wisselbaan

EMVIEMVI

Bijlage 2 BetalingsmechanismeBijlage 2 Betalingsmechanisme

GvVGvV

RWS Bedrijfsinformatie HB3199701

Werken vanuit de opgave / bedoeling (5)



Rijkswaterstaat

Van projectbedoeling naar contract

Werken vanuit de opgave / bedoeling (5)



Rijkswaterstaat
10-2-2023

Techniek
Uitwerking ,ontwerp

uitvoering,
controle/aantoning

Programma, Budget,
Integrale aanpak

Financiën

Organisatie

Volgorde van diepgang
en keuzes

Politiek, Beleid
Budget

Strategisch

Operationeel

Tactisch

Emissie uitstoot,
bereikbaarheid,

hinder

Tijd, verbinding
afweging,

prioritering,
Optimalisatie

Techniek,
uitvoering,
werkwijze,

aantoonbaarheid

Aantonen en
waarmaken

Het nieuwe systeem (1)



Rijkswaterstaat
10-2-2023

Het nieuwe systeem (2)



Rijkswaterstaat

Het nieuwe systeem (3)



Rijkswaterstaat

Op intentieniveau is veranderen erg leuk! (er zijn ook voldoende argumenten om het niet te doen)

VeenIX:
o Initiatieven verstoren primaire proces VeenIX
o Beperkt MKI voordeel
Stakeholder/Amstelveen:
o Opdruk vanuit maatschappij (verduurzaming)
o Meer overlast (geluid +-, tijd)
o Lokale knelpunten qua aan- afvoer en afsluiten

onderliggend wegennet

I&W, RWS:
o Juiste capaciteit vrijmaken
o Lopende inkopen zijn niet ingericht voor doorvoeren

tussentijdse ontwikkeling
o Meerkosten van oogsten
o Planning van vrijkomende liggers is vrijwel niet te

koppelen aan eventueel ontvangende projecten

RWS projectteam A9BAHO:
oIedereen wil wat van ons, daar is team/werkwijze
niet op ingericht
oDe liggers zijn contractueel niet meer van ons,
vervallen aan VeenIX, onze opdrachtnemer
oVerstoring staat haaks op filosofie DBFM



Sipke Huitema / Johan van der Gaag

Afsluiting en evaluatie van de workshop,



Van raakvlakontwerp naar
integraal ontwerp en nu….

• Wat zie je gebeuren

• Waar gaan we naar toe



Wat zie je gebeuren

• Het veranderd van nieuwbouw naar renovatie
• Werken met de winkel open, is dat haalbaar?
• Wisseling van het type hoofdaannemers



Waar gaan we naar toe

Integrale inpassingsontwerpen
• Werk niet alleen top-down maar ook bottom-up
• Onderschat het bestaande niet
• Focus op uitvoerbaar met de winkel open
• Transities inpassen in lopende contracten (adaptiviteit)

• Energie transitie
• Circulariteit
• CO2 reductie
• Stikstof reductie



Evaluatie Workshop

Wat ging goed:
• ………..
• ………..
• ………..

Wat kan er nog beter:
• ………..
• ………..
• ………..

Voor de deelnemers: graag jullie terugkoppeling naar mij mailen; Sipke Huitema;
shuitema@vwinfra.nl


