
R703-2

Samen inzicht krijgen in gedoe en oplossingen voor 

de openstelling van een veilige tunnel

Workshop  
'Open zonder gedoe'



Samen inzicht krijgen in gedoe en oplossingen 

voor de openstelling van een veilige tunnel

Workshop 'Open 
zonder gedoe'



Inhoudsopgave

1 Inleiding 1 5

2 Materiaal 2 5

3 Opbouw workshop(s) 4 8

3.1 Fase 1 - Introductie 8

3.2 Fase 2 - Eigen gedoe in beeld 8

3.3 Fase 3 - Inzicht in elkaars gedoe 8

3.4 Fase 4 - Instrumenten in beeld 8

3.5 Fase 5 - Toelichting oplossingen voor gedoe 9

3.6 Fase 6 - Randvoorwaarden bepalen 9

3.7 Fase 7 - Wederzijdse uitleg randvoorwaarden 9

3.8 Fase 8 - Samenvatten en conclusies trekken 9

4 Ervaringen tot nu toe 3 10

Colofon 12



VEILIGHEIDSBEAMBTE BEVOEGD GEZAG

POSITIEF ADVIES >> POSITIEF OORDEEL >>

POSITIEF ADVIES >> POSITIEF OORDEEL >>

POSITIEF ADVIES >> POSITIEF OORDEEL >>

VEILIGHEIDSBEAMBTE

BEVOEGD GEZAG

VEILIGHEIDSBEAMBTE

BEVOEGD GEZAG

VEILIGHEIDSBEAMBTE

BEVOEGD GEZAG

TUNNELBEHEERDER VEILIGHEIDS-
REGIO

RICHTLIJNGEVENDE 
INSTANTIE(S)

PROJECTTEAM
OPDRACHTGEVER

OPDRACHT-
NEMER

WEGVERKEERS-
LEIDERS

INTERNE 
DIENSTEN

MOEDER-
ORGANISATIES

LEVERANCIERS/
ONDERAANNEMERS

WEG-
BEHEERDER

TECHNISCH 
BEHEERDER

TUNNELVEILIGS-
HEIDSPLAN

BOUWPLAN

VEILIGHEIDS-
BEHEERPLAN

1

PLANOLOGISCHE 
TOESTEMMING

3

OPENSTELLINGS-
VERGUNNING

2

OMGEVINGS-
VERGUNNING

START

Veiligheidsbeambte beoordeelt 
het tunnelveiligheidsplan en 
brengt hierover advies uit aan 
de tunnelbeheerder.

Het bevoegd gezag beoordeelt 
het tracé en het tunnelveilig-
heidsplan tegen wet- en 
regelgeving, en neemt bij 
positief oordeel het 
planologisch besluit tot de 
bouw van de tunnel.

Veiligheidsbeambte beoordeelt de  
concept-opleveringsbescheiden, 
het veiligheidsbeheerplan en de 
organisatie, en brengt hierover 
advies uit aan de tunnelbeheerder.

Bevoegd gezag beoordeelt 
het ontwerp en het 
bouwplan tegen wet- en 
regelgeving, en geeft bij 
een positief oordeel een 
bouwvergunning af.

Veiligheidsbeambte beoordeelt 
het ontwerp en het bouwplan, 
en brengt hierover advies uit 
aan de tunnelbeheerder.

Bevoegd gezag beoordeelt de 
opleveringsbescheiden, het 
veiligheidsbeheerplan en de 
organisatie tegen wet- en 
regelgeving, en geeft bij 
positief oordeel een 
openstellingsvergunning af.

Is het aantoonbaar? Is het veilig volgens de wet?

Figuur 1.1 / Schematische weergave van het openstellingsproces en de betrokkenheid van stakeholders.
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1 Inleiding 1
Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar ook over het vinden van 
draagvlak bij stakeholders, het kunnen testen (lang) voordat de tunnel operationeel is en het kunnen 
afstemmen gedurende het proces. Digitale instrumenten kunnen hier een bijdrage aan leveren. Maar 
welk ‘gedoe’ moeten de instrumenten helpen oplossen, en hoe werkt dat dan? Om dit inzichtelijk te 
maken voor een specifiek tunnelproject, heeft het COB-netwerk materiaal voor een workshop ontwik-
keld. Dit document licht toe hoe het materiaal ingezet kan worden.

Kunt u hulp gebruiken bij de organisatie van de workshop of wilt u uw geleerde lessen 
veralgemeniseren? Neem dan contact op met het COB via info@cob.nl of 085 4862 410.

2 Materiaal 2

Het materiaal is gratis te downloaden via www.cob.nl/probleemloosopen.

Centraal staat een bord waarop het openstellingsproces en de stakeholders gevisualiseerd zijn 
(FIGUUR 1.1). Het verloop van het proces is weergegeven als een spoorkaart met drie mijlpalen. 
Daarboven is te zien welke stakeholders een rol spelen in het proces en hoe deze partijen met elkaar 
samenhangen.

De rollen die op het bord staan, zijn ook als losse kaartjes beschikbaar (FIGUUR 2.1). In de eerste fase 
van de workshop worden die gebruikt om de deelnemers te identificeren. Het advies is om alle rollen 
vertegenwoordigd te laten zijn in de workshop. Ook voor het vaststellen van de projectfase zijn kaartjes 
beschikbaar (FIGUUR 2.2).

Figuur 1 / Schematis
Figuur 2 / sdfg

Figuur 2.1 / De vooraf gedefinieerde rollen. Er zijn ook blanco figuren voor als er rollen ontbreken.

Figuur 2.2 / Met een kaartje kan op het bord aangegeven worden in welke fase het project zich op dat moment bevindt.
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In de workshop gaan de deelnemers aan de slag met gedoekaarten (FIGUUR 2.3): waar kunnen de 
betrokkenen tegenaan lopen tijdens het proces naar de openstelling? Door het COB-netwerk zijn op 
basis van ervaring twintig gedoe’s geformuleerd, deze staan beschreven op gedoekaarten. De deelne-
mers kunnen hierbij aangeven hoe het gedoe zich vertaalt naar hun praktijk en wat ze nodig hebben 
om geen last van dit gedoe te krijgen. Op de voorkant is ruimte om hun rol/functie in te vullen, zodat 
het gedoe in de juiste context kan worden gezien. Er zijn ook blanco gedoekaartjes om eventueel 
gedoe's toe te voegen die niet benoemd zijn.

Om de bijdrage van digitale instrumenten te concretiseren, zijn er instrumentkaarten (FIGUUR 2.4). 
Zoals de naam al impliceert, beschrijven deze kaarten elk een instrument. Ook hier zijn blanco kaartjes 
beschikbaar om extra of andere instrumenten te benoemen. In de workshop zullen de deelnemers 
gaan invullen waarom een instrument een oplossing kan zijn voor een specifiek gedoe en welke rand-
voorwaarden daarbij gelden.

Let op: meestal zal een gedoe niet (alleen) oplosbaar zijn met digitale instrumenten. Vaak gaat het 
vooral om goede communicatie, afspraken, contractoplossingen, etc. Voor al die oplossingen zijn er 
blanco kaartjes, waarop u uw eigen niet-digitale oplossingen kunt invullen om deze ook in te zetten bij 
bepaald gedoe. De workshop is er op gericht om de mix van instrumenten/processen/mogelijkheden 
te verrijken met digitale instrumenten die nu (nog) minder bekend zijn.

Figuur 2.3 / Voorbeeld van een gedoekaart.

Figuur 2.4 / Voorbeeld van een instrumentkaart.
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Policy paper

Om te voorkomen dat stakeholders 'te pas en ontpas dingen vinden', wordt bij projecten geregeld een zogeheten 

policy paper opgesteld. In dit document worden de stakeholders/spelers beschreven met daarbij hun rol, 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Het doel is te voorkomen dat zaken dubbel gebeuren danwel conflicte-

rend zijn. Ook helpt het bijvoorbeeld bij het vaststellen van de juiste reviewvolgorde.

De policy paper kan ook van pas komen bij het toepassen van een tunnelstandaard. Of iets voldoet aan een stan-

daard is relevant voor de opdrachtnemer, de projectteams van de opdrachtgever, de richtlijngevende instantie 

en de tunnelbeheerder. Het is natuurlijk logisch dat de opdrachtnemer eerst zijn eigen werk verifieert en daarna 

afstemt met het projectteam van de opdrachtgever. Maar wanneer kom de richtlijngevende instantie in het 

spel en wat controleert hij dan (alles, steekproef, etc.)? En wat moet de tunnelbeheerder dan nog doen, kan hij 

vertrouwen op de controles van anderen? Afspraken hierover kunnen in een policy paper worden vastgelegd.

De RijnlandRoute heeft zo’n policy paper opgesteld. Op verzoek is deze op te vragen 
bij het COB ter inspiratie.

Wilt u meer weten over de stappen, rollen en acties in het openstellingsproces? Lees 
dan de publicatie Proces naar veilige opengestelde tunnel, gratis te downloaden vanaf 
de COB-kennisbank: www.cob.nl/kennisbank.

• 
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Figuur 3 / Schematis

3 Opbouw workshop(s) 4

3.1 Fase 1 - Introductie
Bij de start van de workshop staat iedereen rondom een groot bord met het schema (zie HOOFDSTUK 2 
en FIGUUR 1.1).

1. Introductie over de doelstelling van dit COB-project en deze eerste workshop.

2. De workshopleider geeft uitleg: proces, rollen, gedoe, digitale instrumenten.

3. De workshopleider gaat rond met het doosje met figuurtjes die alle rollen vertegenwoordigen. Elke 
deelnemer pakt voor zichzelf een poppetje, zet zijn naam en functie erop en klemt dit in een houder.

4. De deelnemers gaan zichzelf nu positioneren op het bord (wie ben ik, wat is mijn functie en waar 
sta ik gevoelsmatig?).

5. De workshopleider gaat rond met het doosje met de fasen van het project. Elke deelnemer pakt er 
een. Waar zijn wij nu? Zijn er verschillen? Eén fasekaart wordt op het bord gezet.

6. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over wat waar op het bord staat en waarom.

3.2 Fase 2 - Eigen gedoe in beeld
De deelnemers verdelen zich over nu over kleinere borden met hetzelfde schema; elke stakeholder 
staat bij een eigen bord en krijgt een eigen setje gedoekaarten. 

De workshopleider legt uit: lees de gedoe’s rustig door en kies de drie voor jou meest relevante/
belangrijke. Vul deze kaartjes in en plaats ze op het bord. Als meerdere mensen hetzelfde gedoe 
plaatsen, dan kun je de extra kaarten onder het voetje plaatsen of in het klemmetje doen.

3.3 Fase 3 - Inzicht in elkaars gedoe
1. De groepen komen weer bij elkaar. Ze buigen zich achtereenvolgens over de kaarten van elke 

stakeholder.

2. De deelnemers leggen hun eigen gedoe kort uit.

3. De anderen mogen korte, verhelderende vragen stellen; het is niet de bedoeling om nu naar 
oplossing te zoeken of discussies te hebben. De workshopleider zorgt voor scherpte en helderheid. 

3.4 Fase 4 - Instrumenten in beeld
1. De workshopleider verplaatst alle gedoe’s naar het grote, gezamenlijke bord. De groepen 

verzamelen zich rondom dit bord.

2. Er zijn nu twee varianten mogelijk:

a. De deelnemers selecteren de instrumenten die voor dit tunnelproject beschikbaar zijn. Iedere 
deelnemer krijgt een set van deze instrumentkaarten. 

b. De verantwoordelijken van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer laten zien welke instru-
menten of processen nu al ingezet worden om gedoe’s te voorkomen en op te lossen. Waar 
ziet hij/zij zelf nog kansen voor bredere/betere toepassing van instrumenten?

3. Wederom zijn er twee mogelijkheden: 

a. Als voor variant 2A is gekozen: de deelnemers lezen de instrumentkaarten en proberen de 
instrumenten te koppelen aan het gedoe op het bord. Welk instrument denk je dat een oplos-
sing is voor welk gedoe en waarom denk je dat? Ze noteren het gedoe op de voorkant van de 
instrumentkaart en vullen ‘ronde 2’ op de binnenkant in.  Daarna plaatsen ze de kaart bij het 
juiste gedoe.
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b. Als voor variant 2B is gekozen: de deelnemers bespreken nu met z’n allen waar zij nog kansen 
voor bredere/betere toepassing zien van instrumenten. De workshopleider gaat aan het eind 
van deze ronde na of de overige instrumenten (die nu nog niet worden ingezet in dit project) 
gemist worden. Bijvoorbeeld: het project maakt nog geen gebruik van virtueel OTO, is dit iets 
wat als wenselijk gezien wordt om toch te verkennen of past dit echt niet meer?

NB. Er is geen maximum aan het aantal instrumenten dat de deelnemers mogen toevoegen. 

3.5 Fase 5 - Toelichting oplossingen voor gedoe
1. De deelnemers leggen hun oplossingen (instrumenten bij gedoe) kort uit.

2. De anderen mogen korte, verhelderende vragen stellen; het is niet de bedoeling om de oplossingen 
te toetsen of discussies te hebben. De workshopleider zorgt voor scherpte en helderheid. 

3.6 Fase 6 - Randvoorwaarden bepalen
De deelnemers verdelen zich in kleine groepjes, met per groepje een gedoe en de voorgestelde oplos-
singen. Men discussieert over de oplossingen. Zou dit kunnen werken en hoe dan? De deelnemers 
vullen nu het derde deel van de instrumentkaart in: onder welke voorwaarden kan dit instrument hun 
gedoe oplossen, en wanneer moet dit instrument dan ingezet worden? Vervolgens plaatsen ze de 
instrumentkaarten terug bij het gedoe.

3.7 Fase 7 - Wederzijdse uitleg randvoorwaarden
1. De groepen komen weer bij elkaar.

2. De deelnemers leggen hun randvoorwaarden bij de digitale instrumenten kort uit.

3. De anderen mogen korte, verhelderende vragen stellen; het is niet de bedoeling om de oplossingen 
te toetsen of discussies te hebben. De workshopleider zorgt voor scherpte en helderheid. 

3.8 Fase 8 - Samenvatten en conclusies trekken
1. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over alles wat er op het bord staat. Wat zijn de samen-

hangende gedoe’s en oplossingen?

2. Welke oplossingen zijn must-haves en welke nice-to-have? Kunnen de deelnemers het eens 
worden over de prioriteiten?

3. De workshopleider en deelnemers maken afspraken voor het vervolg.
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4 Ervaringen tot nu toe 3
• Praten over het gedoe vanuit ieders perspectief (fase 1,2 en 3 van de workshop) blijkt al bijzonder 

waardevol en is op zichzelf al voldoende voor een eerste workshop. 

• Praten over mogelijke oplossingen, de (digitale) instrumenten, nut en noodzaak daarvan en de 
betekenis voor het betreffende project (fase 4 en 5 van de workshop), is meestal een goede invulling 
van een tweede workshop.

• De voorgestelde oplossingen (inzet van digitale instrumenten) vergen vaak extra voorbereiding als 
deelnemers echt willen weten of iets wel kan, wat het kost, etc. Veel projecten kiezen er daarom 
voor om fase 6, 7 en 8 van de workshop pas uit te voeren nadat hier intern voorwerk voor verricht is. 
Maar het is ook goed mogelijk om dat voorwerk pas uit te voeren als eerst ‘op gevoel’ door de groep 
is geprioriteerd.

• Sommige projectteams kiezen ervoor om workshop 1 en 2 eerst alleen met de projectorganisaties 
uit te voeren, en vervolgens de workshops te herhalen met externe stakeholders.

Figuur 3.1 / Tijdens een subsessie op het COB-congres 2018 werd de methode voor het eerst in de praktijk getoetst. (Foto’s: COB)
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Digitale instrumenten kunnen een bijdrage leveren aan een soepel openstellingsproces 
van een tunnel. Maar welk ‘gedoe’ moeten de instrumenten helpen oplossen, en 
hoe werkt dat dan? Hiervoor heeft het COB-netwerk materiaal voor een workshop 
ontwikkeld. Dit document licht toe hoe het materiaal ingezet kan worden.

Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar ook 
over het vinden van draagvlak bij stakeholders, het kunnen testen (lang) voordat 
de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. Met 
het ontwikkelde materiaal kan onderzocht worden waar knelpunten kunnen 
ontstaan ('gedoe') en welke digitale instrumenten daar mogelijk bruikbaar zijn.

Bij voorkeur doen alle stakeholders in het openstellingsproces mee aan de 
workshop. Op die manier kan ook bekeken worden welke randvoorwaarden er 
gelden bij het toepassen van digitale instrumenten. Bovendien blijkt alleen 
al het praten over gedoe vanuit ieders perspectief zeer waardevol.

Workshop 'Open 
zonder gedoe'
Samen inzicht krijgen in gedoe en oplossingen 

voor de openstelling van een veilige tunnel
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