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DIGITALISERING BIJ AANTONEN VEILIGHEID
VAN ONTWERP TOT SLOOP

Presentatie: KPT bijeenkomst van 23 september 2020
Door: Mello Lindner

senior consultant Assetmanagement Tunnels
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Mello Lindner

• Recente projecten:
– Meerjaren opleidingsprogramma Westerschelde- en Sluiskiltunnel
– Renovatie Maastunnel te Rotterdam
– Realisatie Rotterdamsebaantracé te Den Haag
– Meerjaren opleidingsprogramma gemeente Den Haag
– Opleidingsprogramma’s voor verkeerscentrales

• Endorced assessor ISO 55001

• Lidmaatschappen:
– NEN Normcommissie Assetmanagement
– UK: Institute of asset management

• COB: voorzitter projectgroep Virtueel OTO

2020-09-23

3

Senior consultant Assetmanagement Tunnels
Mello.lindner@sweco.nl
+31 538 23 518



Sweco is het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau in Europa. 
Met 17.000 medewerkers in Europa, biedt Sweco haar klanten voor elke 
situatie de juiste expertise. In Nederland werken 1.750 professionals. 
En met 9 vestigingen in Nederland zijn wij altijd dichtbij.
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Expertise Sweco Nederland

Industrie

Energie & 
Duurzaamheid

GIS&ICT 

Watertechniek

Gebiedsadvies

Capital Consultants

Wegen

Mobiliteit

Rail

Vastgoed

Techniek

Environmental
Consultancy Water

WATER EN ENERGIE

TRANSPORT EN MOBILITEIT

STAD EN MILIEU

Waterbouw

Bouw

Assetmanagement



Sweco in tunnels
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Sweco BIDcenter Ons BIDcenter ondersteunt aannemers in de tenderfase van projecten om op efficiënte wijze te 
komen tot een kwalitatief hoogwaardige inschrijving.

Integratiemanagement 
Sweco heeft ervaring met systeemintegratie. SI vormt de linking-pin tussen de technische taakvelden 
zoals integraal ontwerp, uitvoering en commissioning. SI borgt dat integraal en uniform wordt gewerkt 
naar een integraal werkende tunnel; zowel op vak van techniek, organisatie als proces.

Verkeersmanagement
Met onze expertise onder andere op het gebied van Smart mobility, Verkeers- en tunnelmanagement, 
Verkeerscentrales, Smart Traffic: iVRI en Verkeersmodellen helpen wij de klant in slimme oplossingen 
voor morgen. Sweco is koploper in de regionale transitie in mobiliteit.

Constructief
Voor renovatie van de EHT dienen massieve bouwkundige aanpassingen te geschieden die een 
solide en betrouwbare constructieve afwegingen noodzakelijk maken, waarbij niet zelden out of de 
box benaderingen zijn vereist. 

Modelleren (3D) Wij zijn in staat om vanuit een puntenwolk een 3D model te maken. Het resultaat is een realistische 
representatie van de werkelijkheid, dat zowel technisch als visueel inzetbaar is.

Assetmanagement 
Zowel bij bouw en renovatie alsmede gedurende de gehele exploitatie levert Sweco expertise op het 
gebied van tunnelveiligheid, instandhouding en opleiden. Daarmee dragen wij bij aan behalen van de 
(project) doelstellingen op basis van duurzame en efficiënte processen.



Werkgroep virtueel OTO

• Geslaagd in haar missie als direct betrokken stakeholders geïnspireerd zijn, meegenomen zijn in de 
ontwikkeling en visievorming van Virtueel OTO en daarmee overtuigd zijn van de meerwaarde die 
virtueel OTO biedt aan een veilige tunnelbediening en blijvende vakbekwaamheid

• Doelstelling
– ontwikkeling van virtueel OTO in kaart brengen
– ontwikkelingen stimuleren
– stakeholders helpen in hun visievorming en het maken van strategische keuzes

• Eindrapport begin 2021
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Van openstelling tot sloop

Openstelling

• Projectsluitstuk (nieuwbouw of renovatie) naar de eindstreep ( vergunning en 
ingebruikname);

• Projectambities bij tender, projectuitvoering bij bouw, naar de (beheer) organisatie 
bij openstelling;

• Ambitie en projectrealisatie lijken niet altijd verenigbaar.

Exploitatie

• Digitale omgeving overnemen uit bouwfase tbv trainen

• Veilig houden;

• Kennis en vaardigheden behouden en verder ontwikkelen;

• Een betrokken en verbindende organisatie;

• ………………. Tot sloop.
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Onderhoudspartijen
Overige stakeholders

Bijdrage aan tunnelveiligheid o.a. door:
opleiden, trainen, oefenen en toetsen
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Hulpdiensten

Tunneloperator
Officier van Dienst - Tunnels



Opleiden, trainen, oefenen en toetsen

• Gebaseerd op wetgeving en bepalingen in 
openstellingsvergunning

• Sterk gericht op bediening en beheer

• Accent op medewerkers tunnelbeheerorganisatie

• Opleidingsdoelstelling gerelateerd aan functie-
en taakprofielen van de tunnelbeheerorganisatie

• Projectmatige invulling van 
opleidingsdoelstellingen
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Kwalificatieprofiel: basis van aantonen

• Opgebouwd per functieprofiel

• Taken per functieprofiel:
– Vereiste kennis
– Vereiste vaardigheid
– Vereiste persoonlijke kenmerken (relatie met competentieprofiel)

• Borging in OTO-programma

• Wijze van verifiëren
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Toetsen kwalificatieprofiel

• Toetsen van:
– Kennis
– Vaardigheid
– Competenties

• Toetsen gekoppeld met benoemde eisen uit 
kwalificatieprofiel

• Borging van het resultaat is individueel met 
aandacht voor (intern) samenspel
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Toetsmethodiek

Theorietoets

• Beschikbare kennis

• Vragen (meerkeuze en open) per thema met 
weging
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Praktijktoets

• Beoordeling van kennis, houding en gedrag in relatie 
tot de vereiste competenties

• Aanbeveling op persoonlijke ontwikkeling



Aantoonbaar borgen resultaat:

Algemeen:

• individuele resultaten

• Inzicht in kennis en vaardigheden per functie

• Ontwikkelpunten voor volgend opleidingstraject
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Individueel:

• deelname opleiding en toets

• Toetsresultaat (theorie en praktijk)

• Persoonlijke ontwikkeling

• Aandacht voor individuele ontwikkelpunten

• Ontwikkelpunten vormen input voor:
– Volgend opleidingstraject
– Individuele trainingen

Verwerken en communicatie individuele 
opleidingsgegevens volgens ISO 27001 



Evaluatie

• OTO proces is sterk gericht op het individu 
in een functie

• Tunnelveiligheid is een zaak meerdere 
stakeholders die sterk per organisatie 
opleiden

• MDO en oefeningen hebben leereffect op 
klein deel van de organisatie

• Trainingen moment en plaats afhankelijk: 
grote belasting tunnelbeheerorganisatie

• En toen was er COVID-19 ……
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De volgende stap

• Geldigheidsduur van een bewijs basis en specifieke kennis en vaardigheden

• Meer inzet van digitale modellen uit bouw- en renovatiefase

• Aantoonbaar bekwame tunnelbeheerorganisatie

• Samenwerkingsvaardigheid van alle betrokken organisaties
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Het wiel opnieuw uitvinden
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Assetmanagement Tunnels volgens ISO 55001

Heeft o.a. betrekking op:

• Organisatie en context

• Leiderschap en betrokkenheid

• Beleid (-> doelstellingen)

• Middelen (aantoonbare borging)

• Informatie en communicatie

• Managementreview en compliancy

Doelstelling:

Instandhouding en opleiding in lijn brengen met 
assetmanagementdoelstelling van de organisatie
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Uitwerking in OTO-plannen

• Kwalificatieprofielen per relevante functie

• Organisatorische inbedding

• Betrokkenheid / verantwoordelijke 
management

• Managementreview vormgeven
– OTO-resultaten
– Verificatie met opleidingsdoelstellingen
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Resultaat

• Beheersbare stappen

• Van individuele naar organisatiegerichte borging en aantoonbaarheid
– Borgen en aantonen individuele kennis en vaardigheden
– Borgen en aantonen van:

– Consistent beschikbare middelen
– Behalen opleidingsorganisatiedoelen
– Betrokkenheid en verantwoordelijkheid relevante stakeholders

– Competente lerende tunnelbeheerorganisatie, sterk in de samenhang en samenwerking
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