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SAMENVATTING  

Value Management (VM) is een integrale, analytische en creatieve toepassing van value 

methoden, met als doel de waarde van een organisatie of project op systematische wijze te 

maximaliseren. VM kan proactief worden ingezet om de value-for-money in een project te 

verhogen of reactief worden ingezet om een probleem ten aanzien van waarde op te lossen. 

Waarde is hierin de relatie tussen het voldoen aan een behoefte en de middelen die hiervoor 

worden gebruikt. De optimale waarde ligt in het behalen van een evenwicht tussen de vele 

verschillende behoeftes en de middelen die daarvoor nodig zijn. Een VM studie bestaat uit 

drie fasen: de pre-studie, de VM workshop en de post-studie. De pre-studie dient als 

voorbereiding voor de VM workshop en de post-studie behelst de implementatiefase waarin 

VM resultaten worden geïmplementeerd in het project.  

Hoewel het implementeren van de VM resultaten tot voordelen in een project leidt, 
blijken de gerealiseerde voordelen achter te lopen op de potentiële voordelen die 

gerealiseerd zouden kunnen worden. Uit cijfers van de Amerikaanse Federal Highway 

Institution blijkt dat 57,5% van de aanbevelingen die volgen uit VM studies niet worden 

overgenomen. De gehouden VM studies leiden tot aanbevelingen, maar deze voorstellen 

worden vervolgens niet altijd geïmplementeerd. Uit gesprekken met medewerkers van 

Witteveen+Bos blijkt dat ook VM resultaten met potentie niet worden geïmplementeerd. De 

implementatie van de voorgestelde aanbevelingen is van groot belang om VM effectief te laten 

zijn. VM wordt namelijk pas effectief als gestelde doelen zoals kostenreductie of meer 

functionele prestatie daadwerkelijk worden geïmplementeerd en behaald. 

Dit onderzoek richt zich op de implementatie van VM resultaten in het 

besluitvormingsproces van infrastructuurprojecten. Het doel van dit onderzoek is om te 

verklaren welke factoren de implementatie van VM resultaten in het besluitvormingsproces 

van de opdrachtgever beïnvloeden en waarom VM resultaten volledig, gedeeltelijk of niet 

worden geïmplementeerd. Hiertoe wordt er naar factoren gezocht in de theorie, en wordt er 

geanalyseerd in hoeverre deze factoren een rol spelen tijdens de implementatie van VM 

resultaten. Er worden voorstellen geformuleerd hoe VM effectiever ingezet zou kunnen 

worden. De hoofdvraag die wordt beantwoord is de volgende: Welke factoren beïnvloeden de 

implementatie van Value Management resultaten in het besluitvormingsproces? 

In de theorie komen zes factoren naar voren die de implementatie van VM resultaten 

lijken te beïnvloeden. Deze factoren zouden invloed uitoefenen volgens mechanismen die in 

een framework zijn uitgewerkt. De gevonden factoren zijn de volgende: 

1. De mate waarin het VM resultaat in strijd is met de visie en de vraag van de 

opdrachtgever; 

2. De mate waarin er besluiten moeten worden aangepast; 

3. Het draagvlak voor het VM resultaat vanuit de stakeholders; 

4. Het draagvlak en verantwoordelijkheid voor het VM resultaat vanuit het projectteam; 

5. De verhouding tussen kosten en functionaliteit (waarde); 

6. De mate waarin de VM studie aansluit op de fase in het ontwerpproces waarin het 

projectteam zich op dat moment bevindt. 

Door middel van case analyses is geanalyseerd welke factoren een invloed hadden op de 

implementatie van VM resultaten bij vier projecten. Deze factoren zijn verder uitgewerkt in 

een confrontatiematrix waarin bekeken is welke factoren zorgen voor een volledige, 

gedeeltelijke of geen implementatie van VM resultaten. De volgende conclusies kunnen 

worden getrokken uit de confrontatiematrix: 
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Voor een volledige implementatie van VM resultaten is het essentieel dat deze niet in 

strijd waren met de visie en vraag van de opdrachtgever, er geen gemaakte besluiten 

aangepast hoefden te worden, er draagvlak was vanuit de stakeholders en het projectteam, 

de waarde van het object verhoogde door kostenverlaging of prestatieverhoging en aansloot 

op de fase in het ontwerpproces waar het projectteam zich in bevond. 

Voor een gedeeltelijke implementatie van VM resultaten lijkt het essentieel te zijn dat er 

op zijn minst draagvlak was vanuit de stakeholders en het projectteam, en deze de waarde 

van een object verhoogde. Omdat slecht twee VM resultaten gedeeltelijk geïmplementeerd 

zijn kunnen hier geen duidelijke conclusies aan verbonden worden. 

VM resultaten werden niet geïmplementeerd als de factoren voor volledige of 

gedeeltelijke implementatie niet aanwezig waren. Dit betekent dat VM resultaten niet werden 

geïmplementeerd als er niet minimaal draagvlak van de stakeholders of het projectteam voor 

was of de waarde van het object niet zou toenemen.  

Uit de validatie van de factoren blijkt dat de gevonden factoren overeenkomen met de 

hypothetische factoren die volgen uit de literatuur. Daarnaast zijn er geen nieuwe factoren 

geïdentificeerd die de implementatie van VM resultaten beïnvloeden. In het theoretisch kader 

wordt beschreven welke mechanismen een rol spelen bij implementatie. Uit dit onderzoek 

blijkt dat de persoonlijke motivatie geen mechanisme is bij de implementatie van VM 

resultaten. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat bij het implementeren van VM resultaten 

minder sprake is een ‘persoonlijke motivatie’, en meer sprake van de motivatie van het 

projectteam.  

Ten aanzien van de gevonden factoren zijn suggesties voor maatregelen gedaan die 

trachten de opties met weinig of geen potentie van tevoren te elimineren en daarnaast de 

mate van implementatie te vergroten. Mogelijke maatregelen tijdens de drie onderdelen van 

de VM studie zijn de volgende:  

Maatregelen pre-studie: 

1. Het in kaart brengen van de visie en opdracht van de opdrachtgever en de al gemaakte 

besluiten in het project zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het 

organiseren van de VM studie en het selecteren van VM ideeën om uit te werken 

tijdens de workshop.  

2. Door intakegesprekken te organiseren met zowel de opdrachtgever van het project 

als met de belangrijkste stakeholders zal duidelijk worden wat hun eisen en wensen 

zijn en kan de VM studie hierop aangepast worden.  

3. VM aan besluitnemers uitleggen of hen de VM studie laten bijwonen om draagvlak 

voor zowel VM als de implementatie van VM resultaten te creëren.  

4. Direct bij het maken van de projectplanning bepalen hoe VM bij kan dragen aan het 

ontwerpproces. VM wordt immers nog altijd incidenteel ingezet. 

5. De facilitatoren moeten opdracht krijgen van de opdrachtgever van de VM studie om 

de volledige VM studie uit te voeren waarmee ze ook de post-studie kunnen 

begeleiden. 

Maatregelen workshop: 

6. Tijdens het selecteren van VM ideeën die uitgewerkt gaan worden rekening houden 

met de mogelijkheden in het project. Hiermee wordt bedoeld dat de facilitatoren 

tijdens de twee VM studiedagen de gevonden ideeën vergelijken met de visie en 

opdracht van de opdrachtgever en de al gemaakte besluiten. 
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Maatregelen post-studie: 

7. Het projectteam ondersteunen tijdens de implementatiefase, zoals is afgesproken 

tijdens de pre-studie. Deze implementatiefase wordt zelden tot nooit uitgevoerd. 

Zes van de zeven maatregelen (de vijfde niet) zijn gevalideerd bij de tweede VM studie 

van de A9 Amstelveen. Bij deze VM studie zijn zes van de zeven VM resultaten 

geïmplementeerd. Uit interviews met leden van het projectteam en een facilitator blijkt dat 

zij de gevonden maatregelen waardevol vonden om toe te passen. Nader onderzoek is nodig 

om het precieze effect van de gesuggereerde maatregelen vast te stellen. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

Value Management (VM) is a comprehensive, analytical and creative application of value 

methods, with the aim to maximise the value of an organisation or a project in a systematic 

manner. VM can be used proactively to increase the value for money in a project, or be 

deployed reactively to solve a problem with regard to value. Value is the relationship between 

satisfaction of needs, and the use of resources. The optimal value that can be achieved is a 

balance between the many different needs and the resources required. A VM study consists 

of three phases: the pre-study, the VM workshop and the post-study. The pre-study serves as 

preparation for the VM workshop and the post-study covers the implementation of VM results 

in the project. 

While implementing the VM results leads to benefits in the project, the realized benefits 

appear to lag behind on the potential benefits that could be realized. Figures from the US 
Federal Highway Institution show that 57,5% of the recommendations resulting from VM 

studies are not implemented. Conversations with members of project teams show that also 

VM results with potential are not being implemented. The implementation of the proposed 

recommendations is of great importance for the effectiveness of VM, because VM is effective 

if goals such as cost reduction, more support or more functional performance are achieved.  

This research focuses on the implementation of recommendations from the VM 

workshop in the decision making process. The goal of this study is to identify the factors and 

conditions that influence the implementation of VM results in the decision making process of 

the client and explain why VM results are fully, partially or not being implemented. Factors 

are being identified in the theory after which an analysis will show how these factors identify 

the implementation of VM results. Suggestions that could make VM more effective will be 

made. The main question of this study is: Which factors influence the implementation of VM 

results in the decision making process? 

In the literature, six factors are found that seem to influence the implementation of VM 
results. These factors would influence the implementation according to mechanisms 

developed in a framework. The found factors are the following:  

1. The extent to which the VM result conflicts with the vision and the demands of the 

client; 

2. The extent to which decisions have to be adjusted; 

3. The support for the VM result from stakeholders; 

4. The support for the VM result and the responsibility of the project team; 

5. The relationship between costs and functionality (value); 

6. The extent to which the VM study is a part of the design process of the project team. 
 

Through cases analyses has been analysed which factors influenced the implementation 

of VM results in four projects. These factors are processed in a confrontation matrix that 

shows which factors lead to full, partial or no implementation. The following conclusions 

can be drawn from the confrontation matrix: 

For full implementation of VM results it is essential that they do not conflict with the 

vision and demands of the client, made decisions do not have to be adjusted, have support of 

the stakeholders and the project team, increase the value of the object and fit the current 

phase of the project of the project team. 
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For partial implementation of VM results, it seems to be essential that they have support 

of the stakeholders and the project team, and also increase the value of the object. Because 

only VM results were partly implemented, no firm conclusions can be made. 

VM results were not implemented if the factors for full or partial implementation were 

not present. This means that VM results were not implemented if there wasn’t at least support 

from the stakeholders or the project team, or the worth of the object didn’t increase. 

From the validation of the factors it seems that the found factors correspond with the 

hypothetical factors from the literature. Also, no new factors have been identified. The 

theoretical framework describes the mechanisms involved in implementation. This study 

shows that personal motivation is no mechanism in the implementation of VM results. One 

reason could be that when implementing VM results the project team has to be motivated 

instead of an individual team member.  

With regard to the found factors, suggestions for measures have been made that try to 

eliminate the VM results with few or no potential and increase the degree of implementation. 

Possible measures during the three VM study phases are the following: 

Measures pre-study: 

1. Taking the vision and demand of the client into account during the selection of the 

VM ideas. This way, this information can be taken into account when organising the 

VM study and selecting VM ideas to develop during the workshop. 

2. By organising intake interviews with both the client of the project and key 

stakeholders, it will become clear what their requirements and wishes are so that the 

VM study can be adapted accordingly. 

3. Explaining VM to decision-makers and letting them participate to create support for 

both VM and the implementation of VM results. 

4. Immediately upon making the planning for the project, decide how VM can 

contribute to the design process. 

5. The facilitators should be commissioned to carry out the entire VM study, so they can 

guide the post-study and thus support the project team during the implementation 

phase. 

 

Measures workshop: 

6. During the selection of the VM ideas to further develop, taking the gathered 

possibilities in the project into account. This means that the facilitators compare the 

VM ideas with the found vision and demand of the client and the made decisions. This 

can be done during the two study days.  

Measures post-study: 

7. The facilitators have to support the implementation phase, as agreed during the pre-

study. It seems this phase is rarely if ever performed.   

The first five measures are validated during the second VM study of project A9 

Amstelveen. This VM study resulted in six of the seven VM results being implemented. 

Interviews with members of the project team and the facilitators revealed they found the 

measures useful to apply. However, further research is needed to determine the exact effect 

of the suggested measures. 
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1. ONDERZOEKSOPZET  

1.1 AANLEIDING TOT ONDERZOEK 

De afgelopen jaren zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd in de bouwsector. 

Zo is de aanbestedingsprocedure veranderd en daarmee de scheiding tussen het ontwerp en 

de realisatie minder gebruikelijk geworden. Ook is de aanbestedingsprocedure veranderd. Zo 

is vastgesteld dat de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) geselecteerd moet 

worden. Door middel van deze methode worden, naast de inschrijfprijs, alle 

kwaliteitsaspecten meegewogen en in euro’s gewaardeerd. Daarnaast zijn opdrachtgevers 

steeds veeleisender geworden (Green & Simister, 1996). Zij vragen niet alleen resultaten die 

aan de hoogste kwaliteit voldoen, maar willen ook een zo laag mogelijke prijs, de hoogste 

return on investment en de grootste voldoening voor de eigenaar. Gezamenlijk met de 

economische recessie betekent dit dat waardecreatie een belangrijke zorg voor 

opdrachtgevers is geworden (Lau & Yau, 2003).  

Value Management (VM) is een geschikte methode om gestructureerd en creatief om te 

gaan met de waardecreatie tijdens een project (Padhye, 2000). Witteveen+Bos past als 

advies- en ingenieursbureau steeds vaker VM toe om eisen aan te scherpen, draagvlak onder 

stakeholders te vergroten, kosten in projecten te verlagen en om bij te dragen aan de 

besluitvorming van een project door het ontwerp tegen het licht te houden. Zo kan een VM 

studie een bevestiging geven dat de belangrijkste alternatieven zijn beschouwd en een betere 

onderbouwing van de keuze geven middels de afweging op basis van de prijs/prestatie 

verhouding. Het besluitvormingsproces verloopt hierdoor transparanter en explicieter.  

Uit gesprekken bij Witteveen+Bos blijkt dat de VM studies over het algemeen naar 

tevredenheid verlopen. De ontwerpen worden in beschouwing genomen, mogelijke 

alternatieven worden gezocht en het draagvlak onder de stakeholders wordt vergroot. Er 

bestaat echter veel onduidelijkheid over de implementatie van de resultaten van de VM studie 

en de wijze waarop dit samenhangt met het besluitvormings- en ontwerpproces. Resultaten 

uit de VM studies worden vaak niet geïmplementeerd en projectmedewerkers weten achteraf 

niet waarom deze VM resultaten niet zijn geïmplementeerd. Het vermoeden bestaat het 

vaststellen van een datum voor plaatsvinden van de VM studie te laat geschiedt, de 

implementatiefase vaak word overgeslagen en de VM resultaten niet aansluiten op de 

projectfase waarin het projectteam zich bevindt. 

Figuur 1.1: Verhouding tussen het besluitvormingsproces, VM en de implementatie 

 In Figuur 1.1 is weergegeven hoe de VM studie zich op dit moment verhoudt met het 

besluitvormingsproces. Tijdens een project wordt besloten om een VM studie te laten 

plaatsvinden waarvan de resultaten geïmplementeerd dienen te worden in het 

besluitvormings- en ontwikkelproces. Tijdens gesprekken met medewerkers van 

Witteveen+Bos komt naar voren dat meer dan de helft van de VM resultaten niet worden 

geïmplementeerd in het besluitvormingsproces. Hierbij worden ook VM resultaten die 

potentie hebben volgens de facilitatoren, niet geïmplementeerd. Ook bij andere instanties 
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blijkt dat de meerderheid van de VM resultaten niet geïmplementeerd worden. Tabel 1.1 geeft 

weer dat er bij het Amerikaanse Federal Highway Institution 281 VM studies zijn gehouden 

in het jaar 2013 (Federal Highway Institution, 2015). De waarde van de geaccepteerde 

aanbevelingen was $1,15 miljard. Echter zijn 42,5% van alle aanbevelingen 

geïmplementeerd, wat wil zeggen dat de overige aanbevelingen niet zijn geïmplementeerd. 

De waarde van de geïmplementeerde aanbevelingen zou $3 miljard zijn geweest als alle 

aanbevelingen zouden zijn geïmplementeerd. VM studies zijn er niet op gericht om 100% van 

de aanbevelingen over te laten nemen in projecten, maar toch zou een effectievere VM studie 

met meer geïmplementeerde aanbevelingen als snel tientallen miljoenen dollars opleveren 

bij de Federal Highway Institution. 

Tabel 1.1: Cijfers en resultaten Value Management (Federal Highway Institution, 2015) 

Data VM studies Data VM aanbevelingen 

Aantal VM 
studies 

Kosten VM 
studies 

Kosten van 
bestudeerde 

projecten 

Waarde van 
geaccepteerde 
aanbevelingen 

Percentage 
geaccepteerde 
aanbevelingen 

Percentage 
bespaard 

281 $10 miljoen $23 miljard $1,15 miljard 42,5% 5% 

Het feit dat waardevolle VM resultaten niet worden geïmplementeerd wordt ook 

onderschreven door Maurer (1981). Hij vermeldt dat VM studies vaak effectief verlopen en 

dat ideeën enthousiast worden gepresenteerd. Echter blijft het bij deze gepresenteerde 

ideeën waarna deze blijven liggen. De voorstellen worden kwetsbaar na de VM studie en 

mensen wantrouwen de gevonden aanbevelingen (Maurer, 1981).  

Padhye (2000) noemt de implementatie van VM resultaten een lastige taak. Dit vormt 

een probleem doordat de VM gerelateerde activiteiten uitgevoerd moeten worden naast de 
dagelijkse werkzaamheden. De implementatie van aanbevelingen ziet hij als ruggegraat van 

VM terwijl deze juist het probleem vormt. Zo kan VM zorgen voor een substantiële 

kostenreductie, terwijl 60% van de aanbevelingen niet worden geïmplementeerd. De 

implementatie en realisatie van de voorgestelde voordelen zijn van groot belang om VM 

effectief te laten zijn. Volgens Padhye (2000) zijn de angst voor reflectie op het eigen werk en 

het gebrek aan interesse voor implementatie, de grootste oorzaken van het niet 

implementeren van VM resultaten. Christopher (1985) beschrijft het probleem aan de hand 

van een voorbeeld waarin iedereen gezamenlijk een taak krijgt en iedereen ervan uit gaat dat 

iemand van het gezelschap de taak oppakt. Hierdoor pakt echter niemand de taak op, 

waardoor deze blijft liggen. Hij denkt dat het probleem van het niet implementeren van VM 

resultaten algemeen bekend is, maar dat niemand de verantwoordelijkheid neemt om deze 

implementatie op zich te nemen (Christopher, 1985). 

Dit onderzoek richt zich op de implementatie van resultaten van het VM proces in het 

besluitvormings- en ontwikkelproces. Door te onderzoeken waarom de resultaten 

voortvloeiend uit de VM studie volledig, gedeeltelijk of niet worden geïmplementeerd wordt 

het mogelijk voor Witteveen+Bos om dit probleem te voorkomen, VM effectiever te laten zijn 

en het besluitvormingsproces soepeler te laten verlopen. Het doel van dit onderzoek is om te 

komen tot een betere toepassing van VM in het besluitvormingsproces waardoor de 

resultaten die uit de VM workshops voortkomen wel geïmplementeerd worden. Hierdoor 

krijgt VM een meerwaarde en kan het besluitvormingsproces soepeler verlopen doordat de 

voordelen van VM gebruikt worden en daarmee de waarde van het object en het draagvlak 

onder de stakeholders toeneemt.  



 

 11 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

De probleemstelling omtrent implementatie van VM resultaten volgt uit gesprekken die 

gevoerd zijn met Witteveen+Bos tezamen met literatuur en kan als volgt beschreven worden:  

De resultaten van Value Management studies worden onvoldoende geïmplementeerd in het 

besluitvormingsproces van de opdrachtgever waardoor resultaten, inspanningen en het effect 

daarvan niet volledig worden benut. 

Als een VM studie wordt georganiseerd tijdens een project dient dat te leiden tot een 

waardeverhoging voor het te bouwen object. De VM resultaten die hieruit voortkomen, leiden 

tot oplossingen die kosten besparen, meer kwaliteit bieden en/of een tijdswinst geven tijdens 

het vervolg van het proces. Daarnaast kan het betrekken van de verschillende stakeholders 

ervoor zorgen dat het draagvlak onder stakeholders vergroot wordt. Het uiteindelijk niet 

implementeren van deze VM resultaten leidt ertoe dat de waarde van het object niet hoger 

wordt, het draagvlak niet groter wordt en er voor niets is geïnvesteerd in het organiseren van 

de VM studie. Doordat de implementatie van VM resultaten niet optimaal verloopt, kan 

verondersteld worden dat organisaties en hun opdrachtgevers potentiële waarde mislopen. 

Als organisaties hun VM proces beheersen binnen het besluitvormingsproces en kunnen 

aantonen dat VM resultaten daadwerkelijk worden geïmplementeerd in het ontwerpproces, 

kan worden verondersteld dat de maximale waarde wordt geleverd aan de opdrachtgevers. 

1.3 DOEL- EN VRAAGSTELLING  

In deze paragraaf wordt beschreven wat de doelstelling van het onderzoek is en welke 

vraagstelling hier uit volgt. Het doel van het onderzoek is als volgt gedefinieerd: 

Verklaren welke factoren de implementatie van Value Management resultaten in het 

besluitvormingsproces van de opdrachtgever beïnvloeden en verklaren waarom Value 

Management resultaten volledig, gedeeltelijk of niet worden geïmplementeerd. Er worden 

voorstellen geformuleerd hoe Value Management effectiever ingezet zou kunnen worden. 

De hoofdvraag van dit onderzoek is afgeleid van de doelstelling. Naar aanleiding van deze 

resultaten worden voorstellen geformuleerd hoe VM effectiever ingezet zou kunnen worden. 

De hoofdvraag is als volgt gedefinieerd: 

Welke factoren beïnvloeden de implementatie van Value Management resultaten in het 

besluitvormingsproces en leiden tot volledige, gedeeltelijke of geen implementatie? 

1.4 RELEVANTIE 

In deze paragraaf wordt beschreven wat de toegevoegde waarde van dit onderzoek. In 

deze beschrijving wordt onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke (praktische) 

relevantie en de wetenschappelijke (theoretische) relevantie.  

1.4.1 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Dit afstudeeronderzoek is van belang voor Witteveen+Bos omdat zij wensen meer 

sturing te kunnen geven aan het besluitvormingsproces waardoor deze soepeler verloopt. Zij 

verwachten dat het toepassen van VM een bijdrage kan leveren aan dit 

besluitvormingsproces en willen daarom dat de resultaten uit de VM studies een nuttige 

bijdrage leveren aan de projecten. Ook andere bedrijven in de bouwsector kunnen, op basis 

van de conclusies uit dit onderzoek, hun toepassing van VM optimaliseren. Witteveen+Bos 

volgt dezelfde aanpak ten aanzien van VM als verschillende andere bedrijven in de 

bouwsector en doet dit op basis van The Dutch Association of Cost Engineers (DACE). DACE 
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vermeldt het volgende: “Value Management is een veelzijdig instrument dat iedere keer op 

maat kan worden toegepast naar gelang de omvang van de uitdaging” (DACE, 2014). Dit 

betekent dat de VM methode tijdens ieder project opnieuw kan worden toegepast, maar dat 

dit op maat moet gebeuren. Wanneer dit niet het geval is, is het mogelijk dat het toepassen 

van VM niet tot het gewenste resultaat leidt. Door voor Witteveen+Bos te onderzoeken welke 

factoren van invloed zijn op implementatie van VM resultaten, wordt het mogelijk hier meer 

sturing aan te geven en hierdoor het besluitvormingsproces te verbeteren.  

1.4.2 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Dit onderzoek is relevant voor de wetenschap omdat er factoren worden geïdentificeerd 

ten aanzien van de implementatie van VM resultaten, waarmee de al bestaande theorie over 

VM en implementatie wordt uitgebreid. De VM methode die op dit moment bestaat wordt als 

basis gebruikt, hoewel er weinig literatuur is die de methode verder heeft ontwikkeld (Tsz-

kit, 2005). Dit betekent dat VM een vast begrip is met daarin weinig variatie, terwijl het juist 

op meerdere manieren toegepast zou kunnen worden (DACE, 2014). Dit onderzoek werpt een 

nieuwe blik op implementatie bij VM en opent daarnaast een mogelijkheid om VM zodanig 

toe te passen zodat er meer VM resultaten geïmplementeerd zouden kunnen worden. Door 

dit onderzoek wordt duidelijk hoe het verloop van het VM proces samenhangt met het 

implementeren van de resultaten in het besluitvormingsproces. 

1.5 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

In deze paragraaf wordt de gekozen onderzoekmethodologie beschreven aan de hand van de 

gestelde onderzoeksvragen en de voorwaarden waar dit onderzoek aan dient te voldoen. 

Vervolgens wordt in het tweede onderdeel het onderzoeksmodel beschreven. 

1.5.1 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 

Om een onderzoek te doen zijn er verschillende methodologiën, zoals een survey, een 

archiefanalyse, een geschiedenisstudie of een case study, mogelijk voor een onderzoek. Er zijn 

drie voorwaarden die bepalen welke methodologie past bij een bepaald onderzoek (Yin, 

2014).  

De eerste hiervan betreft de vorm van de onderzoeksvraag. Vragen die beginnen met ‘hoe’, 

‘welke’ en ‘waarom’ zijn van een verklarende aard, waardoor een experiment, 

geschiedenisstudie of case study het meest geschikt zijn. Zoals beschreven in de vorige 

paragraaf, is de hoofdvraag van dit onderzoek: “Welke factoren beïnvloeden de implementatie 

van Value Management  resultaten in het besluitvormingsproces? Daarom is een experiment, 

een geschiedenisstudie of een case study het meest geschikt.  

De tweede voorwaarde voor het bepalen van een onderzoeksmethodologie betreft de focus 

op een hedendaagse tegenover historische gebeurtenissen. Gezien dit onderzoek zich richt op 

een hedendaags fenomeen is een geschiedenisstudie uitgesloten.  

De derde en laatste voorwaarde gesteld door Yin (2014) betreft de mate waarin er controle 

wordt uitgevoerd over gedragsgebeurtenissen. Gezien er geen controle over gedrag wordt 

uitgevoerd, is een case study voor dit vraagstuk het meest geschikt.  
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1.5.2 ONDERZOEKSMETHODE 

Een onderzoekmodel is opgesteld om weer te geven hoe het doel van dit onderzoek 

wordt behaald en hoe de hoofdvraag wordt beantwoord. In Figuur 1.2 wordt een schematisch 

overzicht van dit model weergegeven.  

Dit onderzoek start met een theoretisch kader (hoofdstuk 2) waarin de bestaande 

literatuur wordt besproken betreffende het besluitvormingsproces, VM en implementatie. Dit 

vormt het analyseframework waarmee de cases worden geanalyseerd. 

In hoofdstuk 3 volgen de case analyses. Hierbij zijn vier projecten geselecteerd waarbij 

informatie is verzameld de organisatie van het project, het verloop van het 

besluitvormingsproces, het verloop van het VM proces en de uitkomsten van de 

implementatie. Informatie hiervoor is verzameld door verschillende documenten te 

analyseren zoals organisatieschema’s, opdrachten, projectplannen, overheidsrapporten, 

voortgangsrapporten en VM rapporten. Naast de documentanalyse zijn er bij elk project vijf 

interviews afgenomen betreffende de implementatie bij dat specifieke project. 

Interviews zijn gehouden om extra informatie te vergaren betreffende de cases. Deze zijn 

gedaan zodat keuzes betreffende de implementatie van VM resultaten onderbouwd en 

toegelicht konden worden. De interviews en het bijbehorende interviewprotocol zijn 

weergegeven in bijlage A1. In deze interviews werd eerst aan de respondent gevraagd wat 

hij/zij als knelpunten ziet bij het implementeren van VM resultaten, waarna er dieper werd 

ingegaan op de VM studie en het besluitvormingsproces. Bij elke project is er een interview 

geweest met:  

1. Twee facilitatoren van de VM studie; 

2. De opdrachtgever of technisch manager van de VM studie;  

3. Twee deelnemers van de VM studie die een bepaalde projectrol vervulden. 
 

De sterkte punten van de interviews zijn dat de vragen duidelijk focussen op de 
implementatie van VM resultaten en daarom waardevolle informatie opleveren. Zwakke 
punten zijn de mogelijke vooringenomenheid van sommige deelnemers. De 
vooringenomenheid is geminimaliseerd door de resultaten van de interviews zoveel mogelijk 
te trianguleren met de resultaten uit de projectanalyses. Onjuistheden door vergetelheid van 
de onderzoeker is geminimaliseerd door de interviews op te nemen, deze direct te verwerken 
en door het resultaat van het interview te laten controleren door de respondent. De 
constructvaliditeit wordt vergroot door de datatriangulatie van de interviews en de 

Figuur 1.2: Onderzoeksmodel 
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projectanalyses, en door de keten van bewijs waarmee de lezers de kunnen volgen welk 
bewijs er wordt gebruikt bij bepaalde beweringen. De informatie uit de projectanalyses en de 
interviews zijn verwerkt zoals is weergegeven in Tabel 1.2. 

Tabel 1.2: Verwerking informatie uit de projectanalyses en interviews 

 Data vergaring Data verwerking Data-analyse  Datagebruik 

Input Interviewprotocol, 
geluidsrecorder, 
papieren interview 
of interview op 
laptop. 

Projectanalyses en 
geluidsopnamen van 
interviews of 
uitgeschreven/ uitgetypte 
interviews. 

Microsoft Word 
bestanden met de 
projectanalyses en de 
uitwerkingen van de 
interviews. 

Uitwerking case 
analyses 

Proces Documentatie 
projecten 
doornemen, 
interviewprotocol 
uitvoeren en 
eventueel protocol 
aanpassen als er 
verbeteringen 
mogelijk zijn. 

Projectanalyses bij de vier 
projecten eenduidig 
weergeven. 
Geluidsopnamen of 
uitgeschreven interviews 
volledig en letterlijk 
uitschrijven op computer. 
Onderdelen weglaten als 
respondenten een 
voorbeeld gebruikt die ze 
niet terug willen zien. 
Uitgeschreven interviews 
terugkoppelen met  
respondenten. 

De interviews per 
project samenvoegen. 
De factoren uit de 
projectanalyses die de 
implementatie van 
VM resultaten 
beïnvloeden worden 
geëxtraheerd en 
weergegeven in case 
analyses. Niet-
relevante of dubbele 
informatie wordt 
weggelaten. 

Factoren uit de case 
analyses bestuderen 
in een 
confrontatiematrix 

Output Samenvatting van 
relevante 
onderdelen 
projectanalyses, 
geluidopnamen van 
interviews en deels 
uitgeschreven 
interviews. 

Microsoft Word bestanden 
met de projectanalyses en 
de uitwerkingen van de 
interviews. 

Uitwerking case 
analyses 

Confrontatiematrix 

De resultaten uit deze case-analyses worden uitgewerkt in een confrontatiematrix 

(hoofdstuk 4) die weergeeft in hoeverre de gevonden factoren invloed hebben op de 

implementatie van VM resultaten. Het theoretisch framework wordt hierbij geconfronteerd 

met de praktijk uit de casussen. Een confrontatiematrix is een hulpmiddel waarmee 

eenvoudig overzien kan worden welke factoren er een positieve (+), neutrale (leeg) of 

negatieve (-) invloed hebben gehad op de implementatie. Door de confrontatiematrix worden 

relaties tussen de factoren en de implementatie van VM resultaten inzichtelijk waardoor er 

resultaten gevormd kunnen worden. De resultaten zullen worden onderverdeeld in 

resultaten die gelden voor volledige implementatie, gedeeltelijk implementatie en geen 

implementatie. Deze resultaten zullen worden gevalideerd aan de hand van theorie en een 

vergelijking in hoeverre de gevonden voorwaarden overeenkomen met de beschreven cases. 

Vervolgens worden mogelijke maatregelen gegeven (hoofdstuk 5) die de implementatie 

van VM resultaten zouden kunnen bevorderen en worden deze gedeeltelijk gevalideerd. Ten 

slotte worden de conclusies en aanbevelingen beschreven (hoofdstuk 6).  
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2. THEORETISCH KADER  

In het vorige hoofdstuk is de aanzet tot dit onderzoek gegeven. In dit hoofdstuk worden 

de relevante begrippen toegelicht en de definities hiervan beschreven door middel van een 

literatuurstudie. Dit hoofdstuk heeft als doel de context weer te geven omtrent de probleem- 

en doelstelling door te beschrijven wat de kenmerken zijn van een besluitvormingsproces, 

Value Management en implementatie, en daarnaast te evalueren wanneer Value Management 

resultaten succesvol zijn geïmplementeerd.  

Ten eerste zal het besluitvormingsproces gedefinieerd worden. Deze zal worden 

afgebakend tot de onderdelen die relevant zijn voor dit onderzoek. Deze zijn de rationaliteit 

en belangen, het besluitvormingsproces in projecten en VM in het besluitvormingsproces. 

Vervolgens wordt de literatuur over VM geanalyseerd. De begrippen ‘waarde’ en ‘Value 

Management’ worden nader gedefinieerd en de geschiedenis van VM wordt beschreven. 

Daarnaast wordt een VM raamwerk weergegeven en wordt het VM proces beschreven.  

Ten slotte wordt het begrip ‘implementatie’ nader beschreven. Dit begrip vormt de brug 

tussen het VM proces en het besluitvormingsproces. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 

implementatiefase en worden verklaringen gegeven van waarom implementaties kunnen 

falen. Daarnaast wordt een framework weergegeven waarin voorwaarden worden gegeven 

waarmee succesvolle implementaties bereikt kan worden en wordt succesvolle 

implementatie beschreven.  

Uit inventarisatie van het literatuuronderzoek volgt een framework die gebruikt wordt 

voor dit onderzoek. 

2.1 BESLUITVORMINGSPROCES 

De theorie over besluitvorming beslaat veel sectoren en komt voor in bijvoorbeeld de 

economie, psychologie, filosofie, wiskunde en statistiek. In dit onderzoek wordt 

besluitvormingstheorie gebruikt om te evalueren hoe waarden, onzekerheden en andere 

relevante zaken bijdragen aan het nemen van een besluit en de rationaliteit daarachter tijdens 

het ontwerpen en ontwikkelen van een constructie. 

2.1.1 RATIONALITEIT EN BELANGEN 

Het besluitvormingsproces van een constructieproject is complex. Er zijn veel 

activiteiten, volgordes en mogelijkheden met diens risico´s.  In de realiteit is het voor 

managers niet mogelijk om alle opties te behandelen, waardoor zij vertrouwen op hun 

oordeel en ervaring (Flanagan, 1993). Besluiten moeten hierdoor genomen worden op basis 
van informatie die de besluitvormer wel heeft, zonder volledig rationeel te kunnen zijn. 

De tweeledige verklaring voor het probleem van het strategisch nemen van een besluit 

zijn de complexiteit en de politieke context (Hickson, Butler, Cray, Mallory, & Wilson, 1986). 

Hickson et al. (1986) identificeren twee fundamentele problemen voor besluitvorming: het 

technische probleem om de beste oplossing te kiezen aan de hand van parameters, en het 

politieke probleem om verschillende belangen hierin mee te nemen.  

Het technische model van besluitvorming neemt aan dat het de bedoeling van de 

besluitnemers is om zo rationeel mogelijk te zijn met de intentie organisatiedoelen te behalen, 

ondanks dat deze niet volledig behaald kunnen worden (Simon, 1960). Tijdens 

infrastructuurprojecten zijn diverse actoren betrokken bij een besluitvormingsproces. Deze 

actoren hebben verschillende doelen, belangen en middelen en zijn afhankelijk van elkaar om 
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hun doelen te realiseren (de Bruijn & ten Heuvelhof, 2008). Hierdoor zal het 

besluitvormingsproces alleen effectief verlopen als er gezamenlijk besluiten worden 

genomen (de Man, 2004). 

2.1.2 HET BESLUITVORMINGSPROCES IN PROJECTEN 

Het besluitvormingsproces van een project is afhankelijk van de fasen die in het project 

voorkomen. Gebruikelijk zijn deze fasen het formuleren van het probleem, het opstellen van 

de doelen en de grenzen, het verzamelen van informatie, het nemen van besluiten, het 

implementeren van deze besluiten en het evalueren van het project (de Bruijn & ten 

Heuvelhof, 2008). In een project wordt zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem 

gevonden en blijft het doel continu hetzelfde (de Bruijn & ten Heuvelhof, 2008). Besluiten 

worden genomen op basis van het probleem, de doelen en de gevonden informatie. Het 

besluit bepaalt hoe het project verder zal verlopen en zorgt als het ware voor een trechtering 

van de mogelijkheden. Bij elk besluit neemt de vrijheid voor de verschillende mogelijkheden 

af en wordt er zo uiteindelijk gestuurd op een bepaald ontwerp (de Bruijn & ten Heuvelhof, 

2008). 

Het besluitvormingsproces van een project kan worden gezien als een onderdeel van het 
veranderingsproces. Dit veranderingsproces bestaat uit twee onderdelen. Het eerste 

onderdeel is het besluitvormingsproces dat bestaat uit zowel formele als informele 

besluitvorming (de Bruijn, ten Heuvelhof, & in ’t Veld, 2010). VM resultaten kunnen worden 

geïmplementeerd in het besluitvormingsproces van het ontwerpproject. Het tweede 

onderdeel is de verandering zelf waarbij het ontwerp wordt gerealiseerd.   

Volgens Teisman (1992) is het achteraf moeilijk het ‘definitieve besluit’ aan te merken. 

De realisatie van de infrastructuur komt voort uit het besluitvormingsproces waarin 

stapsgewijs keuzes en besluiten worden genomen, die gezamenlijk leiden tot de realisatie. 

Dat betekent dat VM resultaten ergens tijdens dit proces geïmplementeerd moeten worden. 

2.1.3 GELAAGDHEID IN HET BESLUITVORMINGSPROCES 

Bij het identificeren van factoren die de implementatie van VM resultaten in het 

besluitvormingsproces beïnvloeden, wordt verondersteld dat de implementatie niet alleen 

afhankelijk is van een succesvolle VM studie, maar ook van het besluitvormingsproces van de 

opdrachtgever en het projectproces van het projectteam. Dit is het geval doordat een VM 

studie volgt uit een project dat afhankelijk is van het besluitvormingsproces.  

De projectleider van een project dient bij de start van een project te bepalen welke 

partijen wel of geen mandaat hebben in de besluitvorming (Groote et al., 2011). Dit mandaat 

kan per projectbesluit verschillen. Bij eenvoudige projecten (in termen van inhoud en/of 

stakeholders) kan besluitvorming uit twee lagen bestaan: opdrachtgever en projectleider. Bij 

grote projecten zullen er echter meerdere lagen in de organisatie besluiten moeten nemen. 

Deze lagen kunnen bestaan uit de besluitnemers bij Rijkswaterstaat en uiteindelijk het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. Groote et al. (2011) spreken  in dit geval van gelaagde 

besluitvorming. Een voorbeeld van een gelaagde besluitvorming is weergegeven in Figuur 

2.1. 
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Figuur 2.1: Gelaagde besluitvorming in projecten (Groote, Hugenholtz-Sasse, & Klaassen, 2011) 

De gelaagde besluitvorming zoals weergegeven in Figuur 2.1 dient bij elk project 

opnieuw bepaald te worden. Hierbij moet worden bepaald welke besluiten genomen dienen 

te worden en welke niveaus deze besluiten dienen te nemen. Zo kan er gekozen worden om 

een managementteam mee te laten denken bij bepaalde ontwerpen, of kan bepaald worden 

dat zij ontwerpen alleen kunnen goed- of afkeuren. Doordat er in de constructiesector veel 

projecten worden gerealiseerd, zijn de besluitvormingslagen vaak gestandaardiseerd en weet 

men wie welke besluiten neemt (Groote, 2011). De gelaagdheid in besluitvorming betekent 

dat als het projectteam een al gemaakt besluit wilt aanpassen, zij deze wijziging moeten laten 

goedkeuren door de partijen die dit besluit hebben genomen. Omdat dit besluit dan weer door 

diverse partijen bekeken moet worden, is dit een tijdrovend proces.  

 

Figuur 2.2: De 'zandloper' (Groote et al., 2011) 

In een projectorganisatie met meerdere lagen voor besluitvorming, is het zaak dat 

besluitvorming via één kanaal loopt: de lijn tussen de opdrachtgever en de projectleider. 

Hierdoor creëert hij als het ware een zandloper voor besluiten, zoals is weergegeven in Figuur 

2.2. Hierdoor blijft de projectleider zich bewust van alle betrokkenen en hun invloed. Het 

projectteam wordt door de projectleider aangestuurd en terwijl zij diverse fasen doorlopen.  
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 Figuur 2.3 laat zien welke fasen er voorkomen in een projectproces waarbij er 

gebruikelijk na elke hoofdfase een besluitvormingsmoment plaatsvindt. Dit proces wordt 

beïnvloed door de opdrachtgeversorganisatie in de bestuurslaag. De organisaties in deze laag 

nemen besluiten die de voortgang van het project betreffen. De VM resultaten die zijn 

geïmplementeerd in het besluitvormingsproces zijn onderdeel van deze voortgang en kunnen 

ook aanpassingen betreffen aan de besluiten die al gemaakt zijn. Dit is dan ook de reden dat 

het besluitvormingsproces het projectproces en daarmee de implementatie kan beïnvloeden.  

2.2 VALUE MANAGEMENT 

In deze paragraaf wordt verkend wat VM precies is en hoe dit samenhangt met 

waardecreatie.  

Zoals het begrip ‘Value Management’ al doet vermoeden, draait het om het managen van 

waarde. In de Europese Norm wordt waarde als volgt gedefinieerd: 

“Waarde is de relatie tussen de voldoening van een behoefte en de middelen die worden 

gebruikt in het behalen van deze voldoening. De optimale waarde ligt in het behalen van een 

evenwicht tussen de vele verschillende behoeftes en de middelen die daarbij nodig zijn. Door een 

grotere voldoening of een kleinere hoeveelheid middelen kan de waarde van een object worden 

vergroot” (CEN, 2008) . 

De definitie van waarde die de Europese Norm hanteert, wordt weergegeven in Figuur 

2.4. De voldoening van de behoeftes wordt gedeeld door het aantal middelen dat daarvoor 

nodig is met als doel het optimale evenwicht te verkrijgen (CEN, 2008). De voldoening in deze 

weergave zijn hetgeen wat nodig is of gewenst wordt door de gebruiker. De middelen bestaan 

uit alles wat nodig is om de voldoening van de gevonden behoeftes te behalen. Naast kosten 

worden hierbij ook tijd, materialen, en andere benodigdheden gerekend.  

 

Figuur 2.4: De relatie tussen waarde, voldoening en middelen (CEN, 2008) 

De waarde van een bepaald object is subjectief en kan het perspectief per stakeholders 

verschillen (Kelly, Male, & Graham, 2014). Waarde zegt iets over wat een persoon of 

stakeholder over heeft of over zou moeten hebben voor een oplossing die voldoet aan zijn 

behoefte.  

Het veranderingsproces tijdens projecten zou ertoe moeten leiden dat de waarde van 

een object wordt verhoogd. Gezien de waarde tijdens het project moet worden gerealiseerd, 

is het belangrijk om tijdens het besluitvormingsproces op waarde te managen. APMG (2010) 

noemt het managen van waarde een overkoepelende strategie voor een organisatie waarmee 

zij waarde kunnen optimaliseren. Hiervoor zijn diverse tools en technieken beschikbaar zoals 

value studies (APMG, 2010). VM is een tool waarmee de functionele waarde van een project 

Figuur 2.3: Stappen in het projectproces (Kelly et al., 2014) 



 

 19 

wordt gemaximaliseerd door vanaf het begin door middel van een audit alle beslissingen te 

verifiëren met een criteria die door de opdrachtgever zijn opgesteld (Kelly et al., 2014). VM is 

volgens CEN (2008) een stijl van managen waarbij de gehele prestatie van een organisatie 

gemaximaliseerd kan worden. Hierbij kan VM op drie manieren worden geïnterpreteerd: 1) 

als een cultuur of wijze van werken en denken (vooral op strategisch niveau), 2) als een 

raamwerk waarbinnen tools en technieken kunnen worden ingezet om de prestatie van een 

organisatie te verhogen en 3) als een studievorm zoals VE, maar dan strategischer van aard 

(CEN, 2008). Een veelomvattende definitie van VM is de volgende: 

“Value Management is de geïntegreerde en gerenommeerde toepassing van value methoden 

met de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, met als doel om de waarde van een 

organisatie of project op systematische wijze te maximaliseren” (Thiry, 2013). 

2.2.1  GESCHIEDENIS VALUE MANAGEMENT 

VM is in het begin van de jaren 40 van de vorige eeuw ontwikkeld vanuit Value Analysis 

door Lawrence Miles die de aanbestedingen deed voor de General Electric Company 

(Alalshikh, 2012). Value Analysis werd toen door GEC gebruikt door middel van workshops. 

Crum definieert Value Analysis als een gedisciplineerde procedure met als doel te voldoen 
aan de noodzakelijke functies voor een object voor de minimale kosten, zonder dat de 

kwaliteit, betrouwbaarheid, prestatie en levering hieraan ten onder gaan (Crum, 1971). Het 

US Bureau of Ships gebruikte deze methode in de ontwerpfase als preventieve maatregel 

waardoor de naam veranderende naar Value Management. Green (Green, 1994) gebruikt 

voor VM echter dezelfde definitie die Crum (1971) voor Value Analysis gebruikt. Er is dus 

overlap te vinden in de verschillende benamingen en definities. In 1982 stelt Dell’Isola voor 

om life cycle costing (LCC) te integreren in VM om alle kosten tijdens de levenscyclus van een 

project mee te nemen in plaats van alleen de constructiekosten (Dell’Isola, 1982). Dit maakte 

VM meer geschikt voor de constructiesector gezien constructiekosten ongeveer een vierde 

van de totale kosten zijn tijdens een project (Tsz-kit, 2005). 

2.2.2 HET VALUE MANAGEMENT PROCES  

Een VM studie bestaat uit drie fasen: de pre-studie, de VM workshop en de post-studie 

(SAVE international, 2007). Hierbij wordt de pre-studie gebruikt om onder andere de 

informatie en data te verzamelen, het team samen te stellen en om met de opdrachtgever te 

overleggen over het doel van de VM studie (SAVE international, 2007).  

Hierna begint de daadwerkelijke VM workshop. Green benoemd diverse fasen waaruit 

een VM workshop zou moeten bestaan (Green, 1992). Dit VM werkplan is door SAVE 

International (2007) verder ontwikkeld tot het plan dat is weergegeven in Figuur 2.5.  
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Figuur 2.5: De fasen van een VM werkplan (SAVE international, 2007) 

De stappen die zijn weergegeven in Figuur 2.5 zijn als volgt (SAVE international, 2007): 

1. Informatiefase: het team analyseert de huidige stand van zaken van het project en 
identificeert de doelen van de VM studie.  

2. Functionele analyse: het team definieert de functies die het object moet hebben en 

bepaald welke functies verbeteringen behoeven. 

3. Creatieve fase: het team gebruikt creatieve technieken om alternatieve manieren te 

vinden om de functies van het object vorm te geven. 

4. Evaluatiefase: het team selecteert de ideeën die potentie hebben om de waarde van 

het object te verhogen terwijl de prestatie en benodigde middelen daarbij in 

overweging worden genomen. 

5. Ontwikkelingsfase: de geselecteerde ideeën worden ontwikkeld en gedocumenteerd 

waardoor besluitvormers kunnen bepalen of het ontwikkelde alternatief 

geïmplementeerd dient te worden. 

6. Presentatiefase: de teamleider presenteert de door het team gevonden ideeën.  

 

Hierna volgt de implementatiefase die behoort bij de ‘post-studie’. Tijdens de post-studie 

wordt een VM rapport gemaakt waarna de implementatie kan beginnen en de besluiten 

kunnen worden genomen. Deze fase heeft als doel ervoor te zorgen dat de gekozen 

alternatieven worden geïmplementeerd en dat de voordelen die hieruit voort moet komen 

ook gerealiseerd worden. De vraag die hierbij gesteld moet worden is hoe de 

plannen/ontwerpen veranderd dienen te worden en hoe het projectteam dit zou kunnen 

aanpakken. Na de implementatie kan de evaluatie plaatsvinden voor toekomstige studies. Met 

het VM proces wordt in dit onderzoek het geheel aan VM methodieken en activiteiten bedoeld 

die men tijdens het gehele project onderneemt met als doel de waarde van het object, proces 

of ontwerp te verhogen.  
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2.2.3 VM STUDIE TYPES 

VM studies bestaan uit verschillende types en stijlen. Er grofweg twee verschillende types 

en zes verschillende stijlen (Kelly et al., 2014). Het eerste type value studie is een proactieve 

ontwikkeling van functie-georiënteerde opties, alternatieven, een actieplan met de 

functionele voordelen en waardecriteria waarmee het project beoordeeld kan worden. Het 

alternatief is een review van de gemaakte keuzes en besluiten waarbij het verleden wordt 

beschouwd om te bepalen hoe het project daarna moet verlopen door functie-georiënteerde 

oplossingen te ontwikkelen (Kelly et al., 2014).  

Een andere verdeling wordt gemaakt op basis van de timing van een VM studie. Een VM 

studie kan plaatsvinden op verschillende momenten in het ontwerpproces. De momenten die 

het meest geschikt worden geacht voor een VM studie worden VM opportunity points 

genoemd (Kelly et al., 2014; SAVE international, 2007). 

Figuur 2.6: VM opportunity points (Kelly et al., 2014) 

De verschillende genummerde pijlen die zijn weergegeven in Figuur 2.6 geven allen een soort 

VM studie type aan. Deze zijn als volgt benoemd: 

1. Strategic briefing studie: deze richt zich op planning en het doel van het project; 

2. Project briefing studie: deze richt zich op de prestatiespecificatie en het opstellen van 

systemen; 

C. Charette (C): deze wordt uitgevoerd in plaats van de studies op de punten 1, 2 en 3; 

3. Concept design workshop: deze richt zich op de technische vertaling van de opdracht; 

4. Detail design workshop: deze richt zich op het gedetailleerde ontwerp of op 

componenten in het project;  

5. Operations workshop: deze richt zich op bouwmethodes, fabricage en/of constructie. 

 

De VM opportunity points die zijn benoemd ziet men het meest terug in de praktijk, maar 

hoeven niet verplicht aangehouden te worden (Kelly et al., 2014), het doel is om VM 

toepasselijk in te zetten. De Charette is een audit type waarbij de al gemaakte keuzes en 

besluiten worden geanalyseerd met als doel deze te valideren en de volgende fase van het 

project vorm te geven.  

2.3 IMPLEMENTATIE 

Met implementatie wordt in dit onderzoek bedoeld het gaan gebruiken of het aanpassen 

van de plannen door het in gebruik nemen van de resultaten die volgen uit de VM workshop. 

VM resultaten kunnen worden geïmplementeerd in de ontwerpplannen die tot dan toe 

gemaakt zijn. Bij VM kan dit betekenen dat er nieuwe waardevolle varianten worden bedacht 

die het besluitvormingsproces ondersteunen of dat er een aanpassing plaatsvindt doordat er 

een alternatief ontwerp (voor een onderdeel) is gevonden die waardevoller is dan het 

originele ontwerp. 
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Als het VM proces doorlopen is dienen de resultaten die hieruit voortkomen 

geïmplementeerd te worden in het besluitvormingsproces als men VM effectief wil gebruiken. 

Dit betekent dat de projectorganisatie de situatie waarin het besluitvormingsproces zich 

bevindt dient te beïnvloeden of te veranderen in de gewenste situatie, tenzij is aangetoond 

dat deze al is bereikt. Het startpunt van een veranderingsproces kan een plan zijn, een 

strategie, een ontwerp of een lijst met doelen (de Bruijn et al., 2010), en dus ook een VM 

resultaat. Het kan echter voorkomen dat het ontwerp optimaal is bevonden waarbij 

implementatie niet zal plaatsvinden.  

2.3.1 DE IMPLEMENTATIEFASE  

Een onderdeel van een VM studie is de implementatiefase. In de deze fase geeft de 

facilitator het VM rapport aan de opdrachtgever met daarin de uitgewerkte ideeën, waarna 

deze ideeën door het projectteam geïmplementeerd kunnen worden (Kelly et al., 2014). Kelly 

et al. beschrijft dat het VM rapport onder andere bestaat uit een actieplan waarin wordt 

beschreven welke acties er ondernomen dienen te worden en, als het kan, door wie de acties 

ondernomen dienen te worden. Tijdens de implementatievergadering kan deze besproken 

worden waarna de VM studie formeel is afgesloten. Volgens Kelly et. al (2014) blijkt deze 

implementatiefase vaak te missen als een formele stap. De projectmanagers gebruiken 

volgens hun de oplossingen die makkelijk te gebruiken zijn en verkiezen deze boven de 

oplossingen waarin nog wat moeite moet worden gestoken, terwijl deze ook veel voordeel 

kunnen opleveren. Het implementeren van lastigere oplossingen zou het project complexer 

kunnen maken, terwijl een projectmanager hier juist geen behoefte aan heeft. De 

implementatiefase wordt door Kelly et al. (2014) de Achilleshiel van VM studies genoemd 

omdat deze zelden wordt uitgevoerd.  

2.3.2 MISLUKTE IMPLEMENTATIES EN VERKLARINGEN  

Implementatie van succesvolle VM studies leiden tot de voordelen die VM met zich 

meebrengt. Meer waarde door meer prestaties/functies of minder kosten is hier het 

bekendste voorbeeld van. Echter is er soms geen implementatie en verandert er niks aan het 

proces, project of ontwerp. De Bruin, ten Heuvelhof en in ’t Veld (2010) geven drie mogelijke 

verklaringen die in het algemeen gelden: 

1. De persoon of instantie die de verandering/implementatie wenst functioneert in een 

netwerk waarin hij afhankelijk is van andere personen of instanties. Deze andere 

partijen kunnen de verandering frustreren of tegenwerken, zowel tijdens de 

implementatie als de besluitvorming. 

2. Veel problemen zijn dermate complex dat er geen eenzijdige oplossing is. Het 

resultaat is dat de persoon of instantie die de verandering/implementatie wenst, faalt 

in het overtuigen van de andere partijen. Wellicht definiëren zij andere problemen of 

oplossingen en hebben zij hun eigen argumenten. De andere partijen hebben hun 

eigen perspectief op problemen en geven wellicht de voorkeur aan andere 

oplossingen.  

3. Veel veranderingen zijn ontworpen op een projectmatige manier: strikte 

probleemdefinities, duidelijke doelen, en strakke tijdschema’s. Deze projectmatige 

benadering heeft weinig betekenis in een netwerk waarin iedereen afhankelijk is van 

elkaar.  

 

De essentie van het eerste punt is dat organisaties bij het initiëren van verandering door 

middel van het implementeren van VM resultaten afhankelijk is van andere partijen die 

wellicht minder overtuigd zijn van de problemen of argumenten die aangeleverd worden. 
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Deelnemers zien graag hun eigen ideeën terug in de oplossingen, en wanneer dit niet het geval 

is zouden zij de implementatie kunnen tegenwerken. Het is dus belangrijk dat de andere 

partijen hun meningen en ideeën mogen uiten en wellicht terugzien in de oplossing die 

gevonden is tijdens de VM studie. Alleen dan zullen zij meewerken aan de implementatie. De 

Bruin, ten Heuvelhof en in ’t Veld (2010) beargumenteren daarom dat er procesafspraken 

gemaakt moeten worden door de stakeholders op een juiste manier te benaderen: door 

interactie en onderhandelen.  

Pressman en Wildavsky (1984) erkennen ook dat goede ideeën niet altijd 

geïmplementeerd worden. Zij vinden daarom dat deze niet alleen beoordeeld moeten worden 

op zichzelf, maar ook aan de hand van in hoeverre zij zijn geïmplementeerd (Pressman & 

Wildavsky, 1984). Mogelijk redenen voor de mislukking van implementatie zijn dat de 

vervolgactiviteiten niet worden uitgevoerd of telkens worden uitgesteld.  

2.3.3 FRAMEWORK VOOR IMPLEMENTATIE 

Adriaanse heeft in zijn proefschrift ‘The use of interorganisational ICT in construction 

project: A critical perspective’, een theoretisch framework opgesteld waarin de voorwaarden 

zijn weergegeven voor de adoptie van ICT in een organisatie (Adriaanse, 2007). Gezien dit 
onderzoek draait om de implementatie, of adoptie, van VM resultaten in een 

besluitvormingsproces van een organisatie, en het framework van Adriaanse (2007) van 

algemene aard is, is deze met enige aanpassing te gebruiken voor dit onderzoek.  

In Figuur 2.7 is het model van Adriaanse (2007) weergeven, aangepast op de context voor 

dit onderzoek. Dit model is gebaseerd op gegronde theorie en bevat categorieën die zowel 

een positieve als negatieve invloed kunnen uitoefenen op de implementatie. Het toepassen 

van een ICT-systeem vervangt het huidige systeem van een organisatie. Net zoals bij VM 

resultaten vormt dit ICT-systeem dus een alternatief voor wat er al is. Daarom is zowel bij ICT 

als bij VM de implementatie van het alternatief niet noodzakelijk en zijn de door Adriaanse 

Figuur 2.7: Theoretisch framework implementatie (Gebaseerd op Adriaanse, 2007) 
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gevonden voorwaarden bij beide van toepassing. Er dient persoonlijke en externe motivatie 

te zijn om een intentie tot gebruik te creëren en daarnaast dient men de kennis en 

vaardigheden te hebben om een mogelijk alternatief (VM resultaat) implementeren. 

De belangrijkste mechanismen in het model van Adriaanse (2007) die invloed hebben op 

het in gebruik nemen van onderdelen of aanpassingen (in dit geval VM resultaten) in een 

organisatie zijn de volgende: 

- Persoonlijke motivatie: de mate waarin actoren zelf de VM resultaten willen 

gebruiken in een constructieproject. De persoonlijke motivatie heeft zowel invloed op 

de bereidwilligheid om VM resultaten te gebruiken als op de bereidwilligheid om 

middelen te investeren om barrières te overwinnen voor succesvol gebruik.  

- Externe motivatie: de mate waarin actoren worden gestuurd door andere actoren om 

de VM resultaten over te nemen. De externe motivatie heeft zowel invloed op het gaan 

gebruiken van VM resultaten als op de inspanningen die worden gedaan om middelen 

te investeren om barrières te overkomen voor succesvol gebruik. 

- Kennis en vaardigheden: de mate waarin actoren weten hoe ze de VM resultaten 

kunnen gebruiken. Als de kennis en vaardigheden gelimiteerd zijn, beperken actoren 

het gebruik van VM resultaten. 

- Bestaande mogelijkheden: de mate waarin actoren in staat zijn om de VM resultaten 

op de bedoelde manier te gebruiken. Als de mogelijkheden gelimiteerd zijn, zullen de 

VM resultaten het proces niet ondersteunen.  

2.3.4 SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE 

In dit onderdeel zal gedefinieerd worden wanneer er sprake is van succesvolle 

implementatie. Omdat de term ‘succesvol’ afhankelijk is van het doel van de VM studie, zal in 

dit onderzoek sprake zijn van volledige, gedeeltelijke of geen implementatie.  

Een implementatie van VM resultaten wordt succesvol bevonden als de resultaten uit een 

VM studie worden toegepast in het vervolg van het ontwerpproces of besluitvormingsproces. 

Het realiseren van deze resultaten wordt gedefinieerd als een meetbare verbetering door een 

VM resultaat die door de VM deelnemers zo is bedoeld (OGC, 2007). Het realiseren van VM 

resultaten kan alleen voorkomen als er een business case is ontwikkeld voor het programma 

of project (Kelly et al., 2014). Een business case is hierin een verklaring van de opdrachtgever 

waarin een investering of verandering beschreven staat die gevolgd moet worden om het 

programma of project te verbeteren.  

Het is gecompliceerd om te bepalen wanneer een implementatie succesvol genoemd kan 

worden. Een gerealiseerd VM voorstel tijdens een project kan hierbij als succes worden 

gezien, maar het is hierbij onbekend bij welk percentage geaccepteerde of gerealiseerde 

voorstellen een implementatiefase succesvol is verlopen. Daarom moet er bij implementatie 

niet worden gekeken naar alle voorstellen gezamenlijk, maar naar elk specifiek voorstel. Zo 

kunnen er bijvoorbeeld drie verschillende varianten ontwikkeld worden tijdens een VM 

studie waarvan één variant zal worden geïmplementeerd. De meerderheid zal dan dus 

afvallen. Toch is de implementatiefase succesvol gezien er één variant wordt 

geïmplementeerd in het proces en dit het doel van de VM studie was. In hoeverre de 

implementatiefase succesvol is, hangt daarom af van het doel van de VM studie en zal per 

aanbeveling en VM studie moeten worden benaderd.  

Een succesvolle implementatie van een VM resultaat is bereikt als deze wordt 

geïmplementeerd op de manier waarop deze bedoeld is. Zo kan een resultaat worden 

geïmplementeerd in het ontwerpproces of kan een procesmatige aanpassing worden gedaan 
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om de samenwerking tussen meerdere partijen soepeler te laten verlopen. Als een VM 

resultaat precies is toegepast zoals deze bedoelt is, gebruikt dit onderzoek de term ‘volledige 

implementatie’. VM resultaten kunnen niet altijd volledig worden geïmplementeerd, 

bijvoorbeeld omdat het budget ontoereikend is. In het geval dat een onderdeel van een VM 

resultaat geïmplementeerd is, zal dit gedeeltelijke implementatie genoemd worden. Als de 

aanbeveling in zijn totaliteit niet wordt toegepast, is er sprake van ‘geen implementatie’.  

2.4 FRAMEWORK ONDERZOEK 

In dit onderzoek worden vier projectcases geanalyseerd om factoren te identificeren die 

de implementatie van VM resultaten beïnvloeden. Dit is gedaan door middel van 

documentanalyses en interviews. Dit framework behandeld welke factoren een rol zouden 

kunnen spelen bij de implementatie van VM resultaten, deze mogelijke factoren zijn afgeleid 

uit de behandelde theorie. Deze hypothetische factoren zijn de volgende: 

1. Tijdens infrastructuurprojecten zijn diverse stakeholders betrokken bij een 

besluitvormingsproces. Deze actoren hebben verschillende doelen, belangen en 

middelen en zijn afhankelijk van elkaar om hun doelen te realiseren (de Bruijn & ten 

Heuvelhof, 2008). Hierdoor lijkt implementatie van VM resultaten mede afhankelijk 

van het draagvlak onder de stakeholders. 

2. Besluiten zorgen voor een trechtering van het aantal mogelijkheden dat men heeft 

tijdens het verloop van een project (de Bruijn & ten Heuvelhof, 2008). Genomen 
besluiten zouden ervoor kunnen zorgen dat VM resultaten buiten de 

oplossingsruimte vallen. 

3. Groote et al. (2011) beschrijven de gelaagde besluitvorming als verschillende lagen 

besluitnemers die besluiten nemen en daarmee een invloed op het project uitoefenen. 

Hierdoor oefenen zij ook een invloed op de implementatie uit. Als de VM resultaten 

niet aansluiten op de wensen en eisen van de verschillende lagen zou dit de 

implementatie van de VM resultaten kunnen beïnvloeden. 

4. VM heeft als doel om de waarde van een organisatie of project te maximaliseren 

(Thiry, 2013). Dit betekent dat de waarde van het object een factor voor 

implementatie zou moeten zijn. Een toenemende waarde zou immers een positieve 

invloed voor implementatie zijn. 

5. Een VM studie bestaat uit verschillende fasen en eindigt met de implementatiefase 

(SAVE international, 2007). De implementatiefase draait hierbij om het 

implementeren van de VM resultaten. Verondersteld wordt dat het verloop van de 

implementatiefase een factor is die de implementatie van VM resultaten door het 

projectteam beïnvloed. Volgens Kelly et. al (2014) blijkt deze implementatiefase vaak 

te missen als een formele stap.  

6. Figuur 2.6 geeft de opportunity points weer voor VM studies (Kelly et al., 2014). Zo 

zijn er zes verschillende optimale momenten voor zes types VM studies. Dit 

verondersteld dat VM studies en de VM resultaten wel of niet kunnen aansluiten bij 

het projectproces. Dit zou daarom een factor kunnen zijn die de implementatie van 

VM resultaten beïnvloed.  

In dit onderzoek zal worden geanalyseerd in welke mate deze factoren leiden tot het 

volledig, gedeeltelijk of het niet implementeren van VM resultaten. Hierbij wordt verwacht 

deze factoren elementen zijn zoals die zijn weergegeven in Figuur 2.7 en zijn beschreven door 

Adriaanse (2007). Dit model verondersteld dat er vier mechanismen zijn die invloed 

uitoefenen of de implementatie van VM resultaten. Dit zijn de volgende: 
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1. Persoonlijke motivatie: de mate waarin projectmedewerkers zelf de VM resultaten 

willen gebruiken in een constructieproject. Dit mechanisme bestaat uit de ervaren 

voor- en nadelen en de ervaren tijdsdruk. 

2. Externe motivatie: de mate waarin stakeholders worden gestuurd door andere 

stakeholders om de VM resultaten te implementeren. Dit mechanisme bestaat uit de 

beschikbaarheid van contractuele mogelijkheden en de aanwezigheid van een 

vragende stakeholder. 

3. Kennis en vaardigheden: de mate waarin projectmedewerkers weten hoe ze de VM 

resultaten kunnen gebruiken. Dit mechanisme bestaat uit duidelijkheid van 

procedurele afspraken en duidelijkheid over huidige plannen. 

4. Bestaande mogelijkheden: de mate waarin stakeholders in staat zijn om de VM 

resultaten op de bedoelde manier te gebruiken. Dit mechanisme bestaat uit resultaten 

die in de richting zijn van huidige plannen en beschikbaarheid van technische 

middelen. 

De genoemde hypothetische factoren en de bovenstaande mechanismes van Adriaanse 

(2007) vormen de basis in de zoektocht naar de factoren die de implementatie van VM 

resultaten beïnvloeden. Door vier projecten te analyseren en daarbij interviews te houden 

worden de werkelijke factoren geïdentificeerd.   
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3. CASE ANALYSES 

Teneinde factoren te vinden die de implementatie van VM zullen beïnvloeden, is het 

nodig om de huidige situatie omtrent VM in kaart te brengen. Om deze situatie te verkennen 

en te verbeteren is er aan de hand van documentanalyses en interviews onderzocht welke 

factoren leiden tot volledige, gedeeltelijke en geen implementatie. Dit hoofdstuk begint met 

de selectie van de projecten waarna de resultaten beschreven  worden. 

3.1 SELECTIE EN BESCHRIJVING PROJECTEN 

Om de factoren te identificeren die men ondervindt met de implementatie van VM 

resultaten is ervoor gekozen om meerdere projecten te analyseren en daarbij de documenten 

te bestuderen en interviews af te nemen. De projecten zijn geselecteerd aan de hand van de 

volgende selectiecriteria:  

1. Het project is een groot infrastructuurproject: bij grote infrastructuurbedrijven zijn 

er meerdere stakeholders betrokken en worden er meerdere besluiten in 

verschillende lagen van de organisaties genomen die betrekking hebben op de VM 

studie. Hierdoor wordt het merkbaar waar zich belemmeringen voordoen ten 

opzichte van de implementatie van VM resultaten. Een project wordt door experts 

geacht groot te zijn als het contract voor het werk meer dan €1 miljoen euro betreft; 

2. Er is bij het project een VM studie gehouden: de VM resultaten dienen te volgen uit 

een VM studie; 

3. De resultaten van de VM studie hadden al geïmplementeerd kunnen worden in het 

project: hierdoor is er de mogelijkheid geweest om deze toe te passen en kan er een 

documentanalyse plaatsvinden. 
  

Tabel 3.1: Geselecteerde projecten 

Zoals weergegeven in Tabel 3.1 zijn er vier projecten geselecteerd die voldoen aan de 

gestelde criteria. Drie hiervan zijn er uitgevoerd door Witteveen+Bos, namelijk project 

Afsluitdijk, project Zuidasdok en project Verbreding A9. Het project Tweede Overkruising 

Liempde is uitgevoerd door RailInfra Solutions (RIS), een dochterbedrijf van onder andere 

Witteveen+Bos. Door deze projecten te kiezen werd de beschikbaarheid van data en 

bereikbaarheid van respondenten vergroot. Bij elk project zijn twee facilitatoren, één 

opdrachtgever/technisch manager en twee deelnemers geïnterviewd zoals beschreven in 

paragraaf 1.5.2. Elke respondent had een ander perspectief t.o.v. de VM studie en het project 

waardoor de vijf interviews samen een compleet beeld geven van het VM proces. In de 

volgende subparagrafen worden de geselecteerde projecten beschreven. 

3.1.1 PROJECT ZUIDASDOK 

Het project Zuidasdok bevindt zich aan de zuidkant van Amsterdam en behelst het 

verwijderen en een gedeeltelijke ondertunneling van de A10 tussen de knooppunten Amstel 

en De Nieuwe Meer, het uitbreiden van station Amsterdam Zuid naar een hoogwaardig 

VM studie 
VM resultaten volledig 

geïmplementeerd 
Datum VM studie 

Omvang project 
(in miljoenen) 

Zuidasdok 4 van de 6 Januari en februari 2014 €1.385 

Verbreding A9 3 van de 6 November 2014 €150+ 

Afsluitdijk 5 van de 12 Augustus 2014 €800+ 

2e Overkruising 
Liempde 

1 van de 2 Januari 2012 €75+ 
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transport knooppunt en een investering van de openbare ruimtes. In het project Zuidasdok 

wordt stedelijke ontwikkeling gecombineerd met de vergroting en de inpassing van de 

capaciteit van de A10-Zuid en het openbaar vervoer. Het project heeft de volgende 

doelstellingen: 

1. Verdere realisatie van een internationale toplocatie als integraal onderdeel van de 

regio en de stad Amsterdam;  

2. Een optimaal functionerend hoogwaardig verkeer- en vervoersnetwerk;  

3. Een kwalitatief hoogwaardig OV-knooppunt van internationale allure;  

4. Duurzame inpassing van de infrastructuur teneinde de barrièrewerking te 

verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 

 

In juli 2012 hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Amsterdam, 

de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland gezamenlijk een 

voorkeursbeslissing genomen over het project Zuidasdok. Het project Zuidasdok beslaat het 

traject van de A10 vanaf knooppunt De Nieuwe Meer tot en met knooppunt Amstel, zie Figuur 

3.1. Dit wordt onder andere bereikt door uitbreiding van de capaciteit tussen de knooppunten 

De Nieuwe Meer en Amstel over een lengte van ruim vijf kilometer en het ondergronds 

brengen van de A10 ter hoogte van Zuidas. Om de groei van het aantal reizigers de komende 

jaren op te kunnen vangen wordt station Amsterdam Zuid uitgebreid, inclusief inpassing van 

het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. Het station krijgt een grotere transfercapaciteit, 

een betere overstapkwaliteit en nieuwe voorzieningen. Ook worden de trein- en 

metroperrons uitgebreid en worden bij Diemen keersporen aangelegd.  

 
Figuur 3.1: Plangebied Zuidasdok 

Om de groeiende vervoersstromen op de A10-zuid te kunnen verwerken, is een 

capaciteitsuitbreiding van de doorgaande infrastructuur (ring A10) en een verbetering van 

de aansluitingen van lokaal verkeer (S108 en S109) vereist. Daarnaast zorgt de A10 voor een 

fysieke barrière in de Zuidas en legt deze beperkingen op aan de kwaliteit van de 

leefomgeving en de terminal voor het openbaar vervoer. De A10 zorgt voor aanzienlijke 

hinder op de aspecten geluid, externe veiligheid en in mindere mate op het aspect 

luchtkwaliteit. Ook het spoor zorgt voor geluidhinder. Het doel is dan ook om te zorgen voor 

een duurzame inpassing van de infrastructuurbundel. Zodanig dat de fysieke barrière wordt 

beperkt en dat de kwaliteit van de leefomgeving duurzaam verbetert.  

3.1.2 PROJECT AFSLUITDIJK 

Sinds 1932 beschermt de Afsluitdijk een groot deel van Nederland tegen overstromingen 
vanuit zee. In een veiligheidstoetsing in 2006 is vastgesteld dat de dijk en spui- en 
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schutsluizen niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnorm. De Afsluitdijk moet als 
primaire waterkering voldoen aan de zogenoemde 1/10.000 jaar-eis. Naast waterveiligheid 
is waterafvoer een tweede reden waarom maatregelen aan de Afsluitdijk noodzakelijk zijn. 
Het project Afsluitdijk bestaat uit het versterken van de dijk, het vergroten en versterken van 
de spui- en schutsluizen en het plaatsen van extra pompen in de bestaande spuisluizen.  

In augustus 2014 is door Witteveen+Bos een referentieontwerp en bijbehorende raming 

voor de Afsluitdijk en voor de kunstwerken opgeleverd. Tevens is door de 

architectencombinatie Feddes Olthof en Paul de Ruiter in juli 2014 een eerste conceptversie 

van het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) ingediend. De raming van de dijk behorende 

bij het referentieontwerp was circa 10% hoger dan het bedrag dat in een eerdere fase met de 

stuurgroep is gecommuniceerd. Daarnaast waren niet alle eisen uit het EPvE expliciet 

geïmplementeerd in het referentieontwerp. Bepaalde eisen uit dit EPvE konden namelijk 

(grote) kostenconsequenties tot gevolg hebben of beperkten in aanzienlijke mate de 

oplossingsruimte. Het projectteam van Rijkswaterstaat van de Afsluitdijk heeft daarom, na 

overleg met de interne opdrachtgever, opdracht gegeven om een VM studie uit te voeren. 

3.1.3 PROJECT A9 AMSTELVEEN 

De komende jaren verbreedt Rijkswaterstaat de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam 

en Almere (SAA) met één of meer rijstroken. Hiermee wordt de bereikbaarheid tussen deze 

drie punten verbeterd. Daarnaast wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot door betere 

inpassing van de weg in het landschap en de aanleg van meer en hogere geluidschermen. Het 

projectgebied SAA is weergegeven in Figuur 3.2.  

 

Figuur 3.2: Kaart van het projectgebied Schiphol - Amsterdam - Almere 

Het deelproject ‘verbreding A9’ betreft de Rijksweg A9 van knooppunt Badhoevedorp tot 

knooppunt Holendrecht. De A9 loopt daarbij dwars door gemeente Amstelveen. Gezien de 

toename van het verkeersaanbod dient de A9 te worden verbreed. Daar er reeds overlast is 

naar de omgeving in de gemeente Amstelveen was besloten om een tunnel aan te leggen ter 

hoogte van de bebouwing voor reductie van de overlast en zodat de gemeente het gebied kon 

ontwikkelen. Het plan met de tunnel is vastgelegd in een tracébesluit voor het gehele SAA-

project. 

Door het inzakken van de kantorenmarkt verminderde echter de financiële bijdrage van 

de gemeente Amstelveen. Een tunnel is hierdoor niet meer haalbaar en wordt vervangen door 

een verdiepte ligging. De opdracht van Witteveen+Bos is hierbij om het tracébesluit hierop 

aan te passen.  
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3.1.4 PROJECT TWEEDE OVERKRUISING LIEMPDE 

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) streeft naar hoogfrequent 

spoorvervoer op de drukste trajecten in de brede Randstad en het verwerken van het 

groeiende goederenvervoer. In het kader van het PHS neemt het aantal treinen op de 

baanvakken Den Bosch - Eindhoven en Tilburg - Eindhoven toe. Voor het uitvoeren van de 

bijbehorende dienstregeling is het noodzakelijk dat treinen richting Eindhoven te Liempde 

gelijktijdig van spoor moeten kunnen wisselen. Dit komt mede door de beperkte 

perroncapaciteit en de sporenlay-out van station Eindhoven.  

 
Figuur 3.3: Fragment topografische kaart 

De sporen uit ’s-Hertogenbosch en Tilburg komen te Boxtel bij elkaar, zoals weergegeven 

in Figuur 3.3. Vanaf Boxtel loopt het tracé geheel viersporig naar Eindhoven. Beide 

dubbelsporige tracé’s lopen parallel door station Boxtel, dat zodanig is gebouwd dat de beide 

tracé’s gescheiden zijn. Ten zuiden van Boxtel worden de beide dubbelsporige tracé’s 

samengevoegd tot één viersporig tracé. Daarom bevinden zich ter hoogte van Liempde 

wissels. Treinen vanuit ’s-Hertogenbosch en Tilburg kunnen daardoor naar het binnenste of 

naar het buitenste spoor worden geleid. Dit kan in de huidige situatie echter niet 

tegelijkertijd. De twee treinen richting Eindhoven die te Liempde tegelijkertijd van spoor 

moeten wisselen zullen op elkaar moeten wachten. Dit komt door het ontbreken van een vrije 

kruising in zuidelijke richting. Het aanleggen van een tweede vrije kruising is geraamd op 78,5 

miljoen euro.  

3.2 PROJECTANALYSES EN OVERZICHT PROJECTEN 

Voor ieder project wordt informatie betreffende de VM studie beschreven. Deze 

informatie wordt onderverdeeld in doel van de VM studie, aanbevelingen en mate van 

implementatie. Achtergrondinformatie over projectorganisatie en wijze van besluitvorming, 

evenals de herkomst van de informatie uit dit hoofdstuk, is terug te vinden in bijlage A2.  

3.2.1 ANALYSE ZUIDASDOK 

VM studie  

Data VM sessies: 23 januari en 10 februari 2014  

Opdrachtgever VM studie: Technisch Manager Witteveen+Bos   
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Opdrachtnemer VM studie: Witteveen+Bos  

Facilitatoren VM studie: 3  

Aantal deelnemers: 22  

De VM studie is doorlopen volgens een stappenplan die is weergegeven in Figuur A3 in 

bijlage A2.1. In deze VM studie is de functieanalyse gedaan door middel de Functional 

Analysis System Technique (FAST). De FAST is een techniek om de relatie tussen functies van 

een object weer te geven. Deze is van tevoren gemaakt en per issue is tijdens de VM sessie 

besproken wat van belang is voor deze VM studie. De presentatie- en implementatiefase zijn 

niet uitgevoerd. 

Doel VM studie   

Het doel van de VM studie voor de Zuidasdok deel A10 is het doen van een aanbevelingen ten 

aanzien van vier issues. De vier issues zijn de volgende: 

1. Inrichting parallelstructuur noordwest. Voor deze issue worden geen nieuwe 

alternatieven gegenereerd, maar mogen de deelnemers hun voorkeur aangeven ten 

aanzien van twee door het projectteam bedachte varianten betreffende van de inrichting 

van de parallelstructuur; 

2. Inrichting A10 (tunnellengte, -hoogte, openbare ruimte tussen tunnelmond en A10 west 

en inpassing geluidwerende maatregelen); 

3. Inpassing parallelstructuur zuidbaan A10 (buiten pergola-constructie om); 
4. Optimaliseren A10 door dynamisch verkeersmanagement. 

 

Aanbevelingen  

De aanbevelingen uit de VM studie zijn de volgende: 

1. Tijdens de VM studie werden er twee varianten gepresenteerd door het projectteam 

waar men een voorkeur aan mocht geven; 

2. Het verkorten van de tunnelmond; 

3. Kabels en leidingen verplaatsen naar de zijkant van de tunnel; 

4. De  verbindingsboog onder de hoofdrijbaan laten kruisen; 

5. Het uitbreiden van het dynamisch verkeersmanagementsysteem naar het 

onderliggende wegennet; 

6. Het toepassen van een langere invoegstrook om de doorstroming te verbeteren. 

3.2.2 ANALYSE AFSLUITDIJK 

VM studie  
Data VM sessies: 21 augustus en 29 augustus 2014  

Opdrachtgever project: Rijkswaterstaat   

Opdrachtnemer VM studie: Witteveen+Bos  

Facilitatoren VM studie: 3  

Aantal deelnemers: 16  

De fysieke scope van de VM studie betreft de dijk en niet de kunstwerken. Het betreft het 

algemene dijklichaam van de Afsluitdijk tussen Kornwerderzand en Den Oever. In Figuur A6 

in de bijlage is weergeven hoe het gebruikte stappenplan eruit ziet van de VM studie en welke 

stappen er zijn uitgevoerd in welke workshop.  

De functieanalyse van dit project is gedaan door middel van een FAST-diagram. Bij deze 

VM studie is het (technische) referentie-alternatief vertaald naar een functionele 

beschrijving. De functieanalyse helpt ook bij het denken vanuit oplossingsruimte en kan 
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helpen bij het nagaan welke functionaliteit uitgevraagd moet worden aan de aanbesteding. Er 

is gezamenlijk vastgesteld wat belangrijkste functies zijn om een basis te bieden voor de 

creatieve fase. Uit de groslijst met alle ideeën zijn een aantal kansrijke ideeën geselecteerd. 

Deze zijn geselecteerd door de deelnemers te laten stemmen op de ideeën die zij kansrijk 

achtten. De presentatiefase en implementatiefase niet zijn uitgevoerd. 

Doel VM studie  

Het doel van de VM studie voor het project Afsluitdijk (Dijkgedeelte) was om alternatieve 

oplossingen te vinden waarbij de kosten werden verlaagd en de functionele prestaties 

werden verhoogd.  

Aanbevelingen 

De aanbevelingen uit de VM studie zijn de volgende:  

1. Het toepassen van de betonkubussen; 

2. Het flauwer maken van het talud; 

3. Het toepassen van kruinverhoging; 

4. Voor remming en adsorptie is tijdens een dambordpatroon in het zetsteen toepassen; 

5. Een uniform dijkprofiel toepassen; 

6. Een fietspad aanleggen over de Afsluitdijk; 

7. Verborgen breuksteun in de bekleding verwerken; 

8. Een ‘interlocking’ systeem gebruiken om de bekleding vast te zetten; 

9. Een ‘parapet wall’ toepassen om het water te remmen; 

10. Een grasoverlaag in het stortsteen verwerken; 

11. Een verlaagde en versmalde berm toepassen; 

12. De bekleding instrooien over de gehele dijk. 

3.2.3 ANALYSE A9 AMSTELVEEN 

VM studie  

Data VM sessies: 12 november 2014 en 18 november 2014  

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat   

Opdrachtnemer VM studie: Witteveen+Bos  

Facilitatoren VM studie: 3  
Aantal deelnemers: 17  

De VM studie is uitgevoerd volgens het stappenplan dat is weergegeven in Figuur A8. De 

VM studie is gestart met het bepalen van de prestatiecriteria. Deze zijn het budget, de 

bruikbaarheid van de verbindingen, de toegankelijkheid en de beleving, de lokale inpassing 

en het wegbeeld van de A9. De deelnemers hebben als huiswerk de taak meegekregen om de 

prestatiecriteria te beoordelen.  

De functieanalyse is gedaan door middel van een FAST-diagram. Hieruit blijkt dat het 

faciliteren van het wegverkeer en het faciliteren van de leefbaarheid in de omgeving en 

inpassing de belangrijkste functies zijn. De presentatiefase en implementatiefase zijn niet 

uitgevoerd. 

Uit documentatie blijkt dat bij dit project een ontwerpcyclus wordt aangehouden met 

twee ontwerploops voor het gewijzigde tracébesluit. De VM studie vond plaats in de eerste 

ontwerploop. Parallel hieraan waren er workshopachtige werksessies met de opdrachtgever 

betreffende vier verschillende onderwerpen die bedoeld waren om tot bepaalde keuzes in het 

ontwerp te komen. De VM sessie droeg hieraan bij door te kijken of ze alle aspecten hadden 

bekeken. De werksessies waren namelijk niet specifiek gericht op kosteneffectiviteit. De 
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afstemming tussen deze twee onderdelen was dat de VM sessie samen met andere 

ontwerpideeën de input leverden voor de ontwerp- en werksessies. De resultaten van de VM 

sessie werden zo gebruikt om keuzes te kunnen maken. 

Doel VM studie  

Het doel van de VM studie van het plangebied van de A9 was om een integrale oplossing te 

vinden voor het plangebied in Amstelveen, ten behoeve van projectdoelstellingen 

‘barrièrewerking verminderen’ en ‘leefbaarheid verbeteren’. De scope van de VM studie is het 

plangebied waar het tracébesluit wordt aangepast. In deze VM studie werden optimalisaties 

in het buiten het plangebied niet meegenomen.  

Aanbevelingen  

De aanbevelingen uit de VM studie zijn de volgende:  

1. De stadsducten samenvoegen; 

2. Een iconische/markante fietsbrug realiseren; 

3. Groene wanden (Amelisweerdwanden) toepassen; 

4. Een middenscherm toepassen tussen de weghelften; 

5. Naar binnen gebogen geluidswanden toepassen; 

6. De Burgemeester Reijnderslaan verhogen en het alignement naar het zuiden 

verschuiven. 

3.2.4 ANALYSE TWEEDE OVERKRUISING LIEMPDE 

VM studie  

Data VM sessies: 29 november 2011 end 31 januari 2012  

Opdrachtgever VM studie: ProRail  

Opdrachtnemer VM studie: RailInfra Solutions (onderdeel van onder andere Witteveen+Bos) 

Facilitatoren VM studie: 3  

Aantal deelnemers: 13  

Als voorbereiding voor de VM sessie is als eerste een plan van aanpak gemaakt waarin 

de doelstellingen, randvoorwaarden en deelnemers werden doorgenomen. In Figuur A in de 

bijlage is het stappenplan van de VM studie van de Tweede Overkruising Liempde 

weergegeven. De implementatiefase is niet uitgevoerd. 

In totaal zijn er 60 ideeën gegenereerd die door iedere deelnemer zijn beoordeeld. De 

ideeën die het meest kansrijk waren zijn meegenomen in het vervolgproces. Tijdens de VM 

sessie is van de twaalf kansrijke ideeën gekozen om de twee best beoordeelde ideeën nader 

uit te werken.  

Doel VM studie  

Doel van de VM studie was het vinden van de meest kosteneffectieve oplossing voor de 

gevraagde functionaliteit. Dit is de oplossing waarbij de meeste waarde wordt gecreëerd. De 

gewenste eindresultaten van de VM studie voor het project ‘Tweede Vrije Kruising Liempde’ 

zijn: 

- De bevestiging dat de belangrijkste alternatieven zijn beschouwd; 

- Een betere onderbouwing van de keuze middels de afweging op prijs/prestatie 

verhouding; 

- Het leren toepassen van Life Cycle Management (LCM) kosten bij een VM studie. 

 

Aanbevelingen  

De aanbevelingen uit de VM studie zijn de volgende: 
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1. Een variant toepassen waarbij de dienstregeling is aangepast op de situatie bij 

Liemde; 

2. Een fly-over realiseren. 
 

De resultaten van de VM studie zijn gerapporteerd aan de managers die hier een besluit 

over dienen te nemen. Zij hebben echter nooit een besluit genomen omdat het project op ‘on 

hold’ werd gezet. Op de lange termijn zullen andere projecten worden uitgevoerd en worden 

de plannen voor de komende twintig à dertig jaar opnieuw bekeken.  

3.2.5 OVERZICHT PROJECTEN 

In Tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de projecten en de relevante bijbehorende feiten. In 

het overzicht is op te merken dat de projecten verschillen qua grootte en opzet en dat ook de 

doelen van de VM studies verschillen. Bij alle geanalyseerde VM studies waren drie 

facilitatoren aanwezig en is het team bij drie van de vier VM studies multidisciplinair opgezet. 

Bij drie van de vier VM studies is de presentatiefase niet uitgevoerd en bij alle VM studies mist 

de implementatiesfase. Uiteindelijk is een derde tot de helft van de VM resultaten 

geïmplementeerd in de projecten en de besluitvormingsprocessen van de opdrachtgever. In 

het consortium van de projecten zitten zeven tot zestien partijen. Hiermee worden de partijen 

bedoeld die bevoegdheid hebben om besluiten te nemen, zoals de verschillende overheden, 

de ingenieursorganisatie en de projectorganisatie. Bij de Zuidasdok, de verbreding van de A9 

en de Tweede Overkruising Liempde is dit consortium groter (en complexer) dan bij de 

Afsluitdijk. 

Tabel 3.2: Overzicht projecten 

Project VM studie Zuidasdok A9 Amstelveen Afsluitdijk Tweede  Overkruising 
Liempde 

Omvang project €1.385 miljoen €150+ miljoen €800+ miljoen €75+ miljoen 

Doel project De Zuidasdok 
ontwikkelen tot een 
internationale 
toplocatie met een 
hoogwaardig verkeer- 
en vervoernetwerk 

Een goedkoper 
alternatief vinden voor 
de tunnel die 
gerealiseerd zou 
worden bij de A9 bij 
Amstelveen 

De dijk en de schut- en 
spuisluizen weer laten 
voldoen aan de 
gestelde normen 

Waarborgen dat er in de 
toekomst door twee 
treinen tegelijkertijd 
gewisseld kan worden 

Opdrachtgevers 
project 

Ministerie van 
Infrastructuur en 
Milieu, Gemeente 
Amsterdam, Provincie 
Noord-Holland en 
Stadregio Amsterdam 

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat ProRail (in opdracht van 
het ministerie van 
Infrastructuur en 
Milieu) 

Engineering Ingenieursbureau 
Zuidasdok  

Witteveen+Bos Witteveen+Bos RailInfra Solutions  

Aantal partijen in 
consortium 

16 11 7 11 

Aantal lagen 
besluitvorming 

9 8 7 7 

Project onderdeel 
van groot project? 

Nee Ja Nee Ja 

Doel van de VM 
studie 

Het geven van 
aanbevelingen ten 
aanzien van vier issues 
in het ontwerp 

Een integrale oplossing 
vinden voor het 
plangebied te 
Amstelveen, ten 
behoeve van 
projectdoelstellingen. 

Alternatieve globale 
oplossingen vinden 
waardoor de kosten 
dalen en de functionele 
prestatie wordt 
verhoogd 

Het vinden van de meest 
kosteneffectieve 
oplossing voor de 
gevraagde 
functionaliteit.  
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Fasen waarbij 
opdrachtnemer van 
VM studie aanwezig 
is. 

Planstudie tot en met 
contractvoorbereiding 

Verkenningsfase tot en 
met aanbesteding van 
gewijzigd tracébesluit 

Verkenningsfase tot en 
met referentie-
ontwerp 

Alleen de VM studie 

Projectfase ten 
tijde van VM studie 

Planuitwerkingsfase Einde 
planuitwerkingsfase 

Einde 
planuitwerkingsfase 

Verkenningsfase 

Soort VM studie  Detail design 
workshop  

Detail design workshop  Concept design 
workshop  

Project briefing studie  

VM studie in 
aanbieding? 

Nee Ja (genoemd als 
mogelijkheid) 

Nee Nee 

VM in kernproces Nee Nee Nee Ja 

Opdrachtgever VM 
studie 

Technisch manager 
Witteveen+Bos 

Technisch manager 
Witteveen+Bos 

Projectleider 
Witteveen+Bos 

ProRail 

Aantal facilitatoren 3  3 3 3 

Niet-uitgevoerde 
VM stappen 

Presentatiefase en 
implementatiefase 

Presentatiefase en 
implementatiefase 

Presentatiefase en 
implementatiefase 

Implementatiefase 

Facilitator 
betrokken bij post-
studie 

Nee Nee Nee Nee 

3.3 IMPLEMENTATIERESULTATEN 

In de vorige paragraaf zijn de kenmerken behandeld van de VM studies. In deze paragraaf 

worden de factoren beschreven die hebben geleid tot volledige, gedeeltelijke of geen 

implementatie.  

Uit de literatuur is de hypothese gevormd dat er een zestal factoren bij de implementatie 

van VM resultaten van toepassing zijn. Uit de vier cases blijkt dat deze factoren een invloed 

uitoefenen op de implementatie van VM resultaten. Tijdens deze case analyses werden geen 

nieuwe factoren geïdentificeerd. Om te analyseren in hoeverre deze factoren een invloed 

uitoefenen op deze implementatie, worden deze geanalyseerd in een confrontatiematrix in 

het volgende hoofdstuk. In deze paragraaf worden de indicatoren gegeven waaraan de 

factoren worden beoordeeld. Deze indicatoren volgen uit de geanalyseerde cases (bijlage A3).  

De factoren worden beoordeeld door te analyseren of de bijbehorende indicatoren 

hebben bijgedragen aan de implementatie (+), geen invloed hebben gehad op de 

implementatie (leeg) of een negatieve invloed hebben gehad op de implementatie (-). Hierbij 

wordt aangehouden dat één negatieve indicator voldoende is om een factor negatief (-) te 

laten zijn. Immers brengt de factor dan een implicatie mee tijdens de implementatie van het 

VM resultaten. Als geen van de indicatoren negatief is, krijgt de factoren een positieve score 

(+). Wanneer een indicator positief of negatief is zo inzichtelijk mogelijk gemaakt, 

desalniettemin blijft dit een researcher judgement. De factoren en de bijbehorende 

indicatoren zijn als volgt: 

1. De mate waarin het VM resultaat in strijd is met de visie en de vraag van de 

opdrachtgever: deze factor betreft de eisen en wensen van de opdrachtgever, die 

daardoor invloed uitoefent of de implementatie van VM resultaten. De indicatoren die 

hier onder vallen zijn: 

a. De mate waarin het VM resultaat binnen de projectscope past: positief als het 

VM resultaat binnen de projectscope past en negatief als dit niet het geval is.  

b. De houding van de opdrachtgever ten opzichte van implementatie van het VM 

resultaat: positief als de opdrachtgever vóór implementatie van het VM 

resultaat is en negatief als de opdrachtgever tegen implementatie. Bij 

meerdere opdrachtgevers telt de houding van de meerderheid van de 

opdrachtgevers.  
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2. De mate waarin er besluiten moeten worden aangepast: tijdens projecten worden er 

diverse besluiten genomen en keuzes gemaakt om uiteindelijk een ontwerp te kunnen 

maken die vervolgens gerealiseerd kan worden. Op het moment dat er besluiten zijn 

genomen, verkleint dit de oplossingsruimte in een project. VM resultaten kunnen 

echter buiten deze oplossingsruimte vallen waardoor er besluiten aangepast moeten 

worden als men een VM resultaat wilt implementeren. De indicatoren die hier onder 

vallen zijn: 

a. De mate waarin het projectteam besluiten van besluitvormingslagen naast 

zichzelf, moeten aanpassen voor de implementatie van het VM resultaat: 

positief als er geen besluiten van besluitvormingslagen naast zichzelf, moeten 

aanpassen voor de implementatie van het VM resultaat en positief als dit niet 

het geval is. 

b. De beschikbaarheid van alternatieven met meer waarde dan het VM resultaat: 

positief als er geen alternatieven zijn met meer waarde voor het VM resultaat, 

negatief als dit wel het geval is. Het VM resultaat zal namelijk niet worden 

geïmplementeerd als er een alternatief dat de waarde van het project nog 

meer laat toenemen.  

3. Het draagvlak voor het VM resultaat vanuit de stakeholders: deze factor betreft in 

hoeverre de stakeholders achter het VM resultaat staan. Zo zou het kunnen dat de 

omwonenden uiteindelijk niet achter het VM resultaat staan. De indicatoren die hier 

onder vallen zijn: 

a. De mate waarin externe stakeholders achter het VM resultaat staan: positief 

als meer dan ongeveer driekwart van de externe stakeholders achter het VM 

resultaat staan, negatief als dit niet het geval is. 

4. Het draagvlak en verantwoordelijkheid voor het VM resultaat vanuit het projectteam: 

naast het draagvlak vanuit de stakeholders, blijkt ook het projectteam als factor 

genoemd te worden voor implementatie. Immers dienen zij de VM resultaten te 

implementeren in het ontwerp of de plannen. De visie van het projectteam op het VM 

resultaat lijkt hierdoor invloed op de implementatie uit te oefenen. De indicatoren die 

hier onder vallen zijn: 

a. De mate waarin iemand van het projectteam initiatief neemt voor 

implementatie van VM resultaten: positief als een lid van het projectteam het 

initiatief neemt om een VM resultaat te implementeren, negatief als dit niet 

het geval is. De kans dat een lid dit initiatief neemt, lijkt groter als het 

projectteam al kennis betreffende het VM resultaat heeft of dit resultaat al een 

variant is binnen het ontwerpproces.  

b. De mate waarin het projectteam achter het VM resultaat staat: positief als 

meer dan ongeveer driekwart van de leden van het projectteam achter het VM 

resultaat staan, negatief als dit niet het geval is. 

5. De verhouding tussen kosten en functionaliteit: deze factor behandeld in hoeverre de 

kosten van een object stijgen of dalen en in welke mate de functionaliteit van object 

hiermee wordt vergroot of verkleint. Hierdoor kan de waarde van een object 

toenemen of afnemen. De indicatoren die hier onder vallen zijn: 

a. De mate waarin de waarde van het object toe- of afneemt als het VM resultaat 

wordt geïmplementeerd: positief als de waarde toeneemt, negatief als de 

waarde afneemt.  

b. De beschikbaarheid van budget voor de implementatie van het VM resultaat: 

positief als er budget beschikbaar is voor de implementatie van het VM 

resultaat en een negatief als dit niet het geval is.  
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6. De mate waarin de VM studie een onderdeel is van het ontwerpproces: zoals 

beschreven in hoofdstuk 2 zijn er tijdens een ontwerpproces diverse fasen. Kelly et al. 

(2014) hebben voor deze fasen verschillende soorten VM studies opgezet. Zij stellen 

dat soorten of types VM studie alleen passen bij één van de fasen in het 

ontwerpproces. Problemen met VM implementatie lijken zich voor te doen als de VM 

studie niet aansluit op het ontwerpproces. De indicatoren die hier onder vallen zijn: 

a. De mate waarin het VM resultaat aansluit op de fase in het ontwerpproces 

waar het projectteam zich in bevindt: positief als het VM resultaat aansluit op 

de fase in het ontwerpproces waar het projectteam zich in bevindt, negatief 

als dit niet het geval is.  

Deze factoren zullen verder verwerkt worden in het volgende hoofdstuk, waar een 

confrontatiematrix zal worden gepresenteerd gebaseerd op deze factoren.  
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4. CONFRONTATIEMATRIX EN RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zal de confrontatiematrix worden behandeld om te kijken welke invloed 

factoren op de implementatie hebben. Vervolgens zullen er resultaten getrokken kunnen 

worden op basis van deze matrix. De validatie zal als laatst doornemen hoe de resultaten zich 

verhouden met de werkelijkheid en de theorie.  

4.1 CONFRONTATIEMATRIX 

De confrontatiematrix in dit hoofdstuk neemt door welke informatie er volgt uit het 

samenvoegen van de verschillende case analyses. Uit het vorige hoofdstuk volgen zes factoren 

die een invloed op de implementatie van VM resultaten lijken te hebben. In Figuur 4.1 is een 

confrontatiematrix weergegeven waarin de projectcase is weergegeven met de daarbij 

behorende VM resultaten. Vervolgens is weergegeven of de genoemde factoren positief of 

negatief bijdragen aan de implementatie. Dit is aangeven met een plus of min. Een leeg vakje 

betekent dat het factor niet genoemd is als een factor bij de implementatie. De laatste kolom 

geeft weer of het VM resultaat uiteindelijk volledig, gedeeltelijk of niet is geïmplementeerd. 

In de volgende onderdelen worden de factoren van Figuur 4.1 toegelicht per VM resultaat en 

zijn ze gerangschikt naar nummer.  

Figuur 4.1: Confrontatiematrix 
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(V
/G

/N
)*

1 Keuze uit twee varianten + + + + + + V

2 Verkorten tunnelmond + + + + + + V

3 Verkleinen tunneldekking + + + + + + V

4 Oplossing verbindingsboog + + + + + + V

5 Aanpassing verkeerssysteem - - - + N

6 Langere invoegstrook + + - - + + N

7 Betonkubussen + + + + + + V

8 Minder steil talud + + + + + + V

9 Kruinverhoging + + + + + + V

10 Dambordsysteem + + + + + + V

11 Uniform dijkprofiel + + + + + + V

12 Fietspad over de dijk - - + + + - G

13 Verborgen breuksteen - - - - - + N

14 Interlocking bekleding - - - - + - N

15 Parapet wall - - - + - N

16 Grasoverlaag in stortsteen - - - - - + N

17 Versmalde/verlaagde berm - - + - + - N

18 Instrooien bekleding + + + - + - N

19 Samenvoegen stadsducten + + + + + + V

20 Iconische fietsbrug + + + + + + V

21 Amelisweerdwanden + + + + + + V

22 Middenscherm - + + + + + G

23 Gebogen geluidswanden - + - - - + N

24 Weg naar zuiden verschuiven + - - - - N

25 Dienstregelingvariant + + + + + + V

26 Fly-over + + + + + + On hold

* V = volledig geïmplementeerd +       = alle indicatoren bij deze factor hadden een positieve invloed

N = niet geïmplementeerd -        = één of meerdere indicatoren bij deze factor hadden een negatieve invloed

G = gedeeltelijk geïmplementeerd leeg = deze factor is neutraal en had geen invloed

Zuidasdok

Afsluitdijk

A9 

Amstelveen

Overkruising 

Liempde
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4.1.1 PROJECT ZUIDASDOK 

Bij project Zuidasdok zijn er zes VM resultaten gepresenteerd aan het projectteam om te 

implementeren. Hiervan zijn er vier volledig geïmplementeerd en zijn er twee niet 

geïmplementeerd. De situatie per VM resultaat was als volgt: 

1. Keuze uit twee varianten: tijdens de VM studie werden er voor een issue twee 

varianten door het projectteam gepresenteerd waar men de voorkeur aan kon geven. 

Hierdoor sloten deze varianten aan op de visie en vraag van de opdrachtgever (+), 

paste het binnen de huidige besluiten (+), was er draagvlak vanuit het projectteam 

(+) en sloot het VM resultaat aan op het ontwerpproces (+). De gekozen variant 

verhoogde de waarde van het object (+) en kreeg goedkeuring vanuit de stakeholders 

(+). Dit VM resultaat is volledig geïmplementeerd (V).  

2. Verkorten tunnelmond: dit VM resultaat werd tijdens de VM studie geopperd door 

stakeholders van Rijkswaterstaat die een mogelijke besparing zagen in het verkorten 

van de tunnel. De gemeente Amsterdam was tegen dit VM resultaat vanwege 

geluidoverlast. Na de VM studie is er na meerdere overleggen besloten om de 
tunnelmond te verkorten, gezien een meerderheid van de opdrachtgevers vóór 

implementatie was (+). De kosten namen af, waardoor de waarde toenam (+). Het 

VM resultaat paste binnen de opdracht van de opdrachtgever (+) en sloot aan op het 

ontwerpproces gezien het project zich nog een vroege fase bevond (+).  Hierdoor 

paste het VM resultaat binnen de huidige besluiten (+). Het projectteam was ook voor 

implementatie (+).  Dit VM resultaat is volledig geïmplementeerd (V). 

3. Verkleinen tunneldekking: door kabels en leidingen te verplaatsen aan de zijkant 

van de tunnel, was het mogelijk om de tunneldekking te verkleinen en hierdoor 

kosten te besparen (+). De functionaliteit zou hierdoor niet verlagen, waardoor de 

VM deelnemers achter dit VM resultaat stonden (+). Het VM resultaat paste binnen 

die visie en vraag van de opdrachtgever (+), de huidige besluiten (+) en het 

ontwerpproces (+). Implementatie was niet ingewikkeld voor het projectteam, 

waardoor zij ook voorstander van implementatie waren (+). Dit VM resultaat is 

volledig geïmplementeerd (V). 

4. Oplossing verbindingsboog: dit VM resultaat viel binnen dit doel van de VM studie. 

Hierdoor sloot het VM resultaat aan op het ontwerpproces (+), de huidige besluiten 

(+) en de vraag en visie van de opdrachtgever (+). De stakeholders stonden achter 

dit VM resultaat (+) en ook de projectteam vond het een goede oplossing (+). Door 

de extra functionaliteit nam de waarde door het VM resultaat toe (+). Dit VM resultaat 

is volledig geïmplementeerd (V). 

5. Aanpassing verkeerssysteem: dit VM resultaat betrof het uitbreiden van het 

dynamisch verkeersmanagement-systeem naar het onderliggende wegennet. De 

opdrachtgeversorganisatie vond de projectscope groot en complex en hield daarom 

vast aan deze projectscope. Dit VM resultaat viel buiten de opdracht van de 

opdrachtgever (-) en paste ook niet in de bestaande besluiten (-). Door de verhoging 

van de complexiteit stond het projectteam niet achter de implementatie (-). Het idee 

zou echter wel de waarde van het object laten toenemen (+). Het is onbekend in 

hoeverre de stakeholders achter dit VM resultaat stonden en of het VM resultaat 

aansloot op het ontwerpproces. Dit VM resultaat is niet geïmplementeerd (N). 

6. Langere invoegstrook: het toepassen van een langere invoegstrook zou de 

doorstroming van verkeer verbeteren.  Dit VM resultaat sloot aan op het 

ontwerpproces (+). Voor dit VM resultaat zou echter wel een voetbalvereniging 



 

 40 

verplaatst moeten worden. Dit vond de gemeente Amsterdam onwenselijk waardoor 

draagvlak vanuit belangrijke stakeholders mistte (-), ook al paste het VM resultaat 

wel binnen de mogelijkheden gegeven door de opdrachtgever (+). Doordat er nog 

geen besluiten over dit deel waren genomen, was het nog mogelijk om het VM 

resultaat te implementeren (+). Het VM resultaat sloot namelijk wel aan op het 

ontwerpproces (+). Doordat het proces echter wel complexer zou worden, was er 

geen draagvlak vanuit het projectteam (-).  Dit VM resultaat is niet geïmplementeerd 

(N). 

4.1.2 PROJECT AFSLUITDIJK 

Bij project Afsluitdijk zijn er twaalf VM resultaten gepresenteerd aan het projectteam om 

te implementeren. Hiervan zijn er vijf volledig geïmplementeerd, één deels geïmplementeerd 

en zes niet geïmplementeerd. De situatie per VM resultaat is als volgt:  

7. Betonkubussen: dit VM resultaat is tijdens de VM studie naar voren gebracht 

waarna de aanwezige stakeholders met dit VM resultaat aan de slag zijn gegaan. Zij 

vonden dat het idee de prestatie verhoogde (+) waardoor zij toepassing van het idee 

aanbevolen (+). Het VM resultaat sluit aan op de visie en opdracht van de 

opdrachtgever (+) en doordat het VM resultaat ook aansloot op het ontwerpproces 

(+), paste het binnen de al gemaakte besluiten (+). Het projectteam stond ook achter 

implementatie (+). Dit VM resultaat is volledig geïmplementeerd (V). 

8. Minder steil talud: dit VM resultaat is tijdens de VM studie naar voren gebracht 

waarna de aanwezige stakeholders met dit VM resultaat aan de slag zijn gegaan. Zij 

vonden dat het idee de prestatie verhoogde (+) waardoor zij toepassing van het idee 

aanbevolen (+). Het VM resultaat sluit aan op de visie en opdracht van de 

opdrachtgever (+) en doordat het VM resultaat ook aansloot op het ontwerpproces 

(+), paste het VM resultaat binnen de al gemaakte besluiten (+). Het projectteam 

stond ook achter implementatie (+). Dit VM resultaat is volledig geïmplementeerd 

(V). 

9. Kruinverhoging: het toepassen van kruinverhoging was al een variant die tijdens 

het ontwerpproces door het projectteam was ontwikkeld. Dit VM resultaat is tijdens 

de VM studie naar voren gebracht waarna de aanwezige stakeholders met dit VM 

resultaat aan de slag zijn gegaan. Zij vonden dat het idee de prestatie verhoogde (+) 

waardoor zij toepassing van het idee aanbevolen (+). Daarnaast paste het VM 

resultaat binnen de visie en vraag van de opdrachtgever (+), binnen de huidige 

besluiten (+) en binnen het ontwerpproces (+). Het projectteam stond achter 

implementatie (+). Dit VM resultaat is volledig geïmplementeerd (V). 

10. Dambordsysteem: Een dergelijk patroon werd door de VM deelnemers positief (+) 

en als een toename van de waarde van het object ontvangen (+) en viel binnen het 

doel van de VM studie. Daardoor paste het VM resultaat binnen de visie en vraag van 

de opdrachtgever (+), binnen de huidige besluiten (+) en binnen het ontwerpproces 

(+). Het projectteam stond achter implementatie (+). Dit VM resultaat is volledig 

geïmplementeerd (V). 

11. Uniform dijkprofiel: in de opdracht van de opdrachtgever werd gevraagd om een 

uniform dijkprofiel om het icoon van de Afsluitdijk te behouden. Dit VM resultaat 

sloot daarop aan (+). Hierdoor kon het idee eenvoudig door het projectteam (+) 

worden meegenomen in het ontwerpproces (+) en paste het binnen de huidige 

besluiten (+).  De stakeholders stonden achter deze visie (+) en de uniformiteit zou 

de kosten verlagen (+). Dit VM resultaat is volledig geïmplementeerd (V). 
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12. Fietspad over de dijk: het idee voor een fietspad was niet verwerkt in de opdracht 

van de opdrachtgever (-) en werd door regionale stakeholders naar voren gebracht  

als een object dat de waarde van de dijk zou verhogen (+). Er was een groep gevormd 

voor regionale ambities ten aanzien van de dijk die een fietspad een waardevolle 

toevoeging aan de dijk zou vinden (+). Het projectteam zou voor het inpassen van 

een fietspad de al gemaakte besluiten moeten aanpassen (-) en door de tijd die 

hiervoor nodig is bepaalde deadlines niet meer halen (-). Toch viel het wel binnen de 

mogelijkheden om gedeeltelijk een fietspad aan te leggen om de regionale 

stakeholders tegemoet te komen. Het fietspad wordt echter niet over de gehele dijk 

aangelegd omdat Rijkswaterstaat niet denkt dat er veel mensen zijn die de gehele 

dijk over zullen fietsen. Het projectteam wou het fietspad wel in de plannen 

verwerken (+), maar alleen als zij hier goedkeuring van de opdrachtgever voor 

zouden krijgen. Dit VM resultaat is gedeeltelijk geïmplementeerd (G). 

13. Verborgen breuksteen: om verborgen breuksteen te gebruiken over de gehele dijk 

is een grote hoeveelheid nodig. Uitvoering van dit VM resultaat is dan ook kostbaar, 

terwijl het project Afsluitdijk al meer zou kosten dan gewenst (-). Daarnaast zou ook 

de milieubelasting van dit VM resultaat hoog zijn waardoor stakeholders niet achter 

implementatie stonden (-). Door de hoge kosten paste dit VM resultaat niet binnen 

de vraag van de opdrachtgever (-) en binnen de genomen besluiten (-). Wel kwam dit 

VM resultaat naar voren in de juiste fase van het ontwerpproces (+). Volgens het 

projectteam zijn er betere alternatieven (-) om de stabiliteit van de dijk te 

waarborgen waardoor er niet is gekozen voor deze oplossing. Dit VM resultaat is niet 

geïmplementeerd (N). 

14. Interlocking bekleding: door de bekleding stabieler te maken door het 

‘interlocking’ idee, is er minder bekleding nodig en kan zo geld worden bespaard (+). 

Het projectteam had echter al andere keuzes gemaakt voor dit onderdeel die beter 

aansloten bij de vraag van de opdrachtgever (-). Bij implementatie zouden er 

daardoor al gemaakte besluiten aangepast moeten worden (-). Belangrijke 

stakeholders wouden dit liever niet doen (-). Niemand in het projectteam heeft 

daarom dit VM resultaat opgepakt (-) waardoor dit VM resultaat is blijven liggen. 

Doordat de besluiten al genomen waren, sloot dit VM resultaat slecht aan op het 

ontwerpproces (-). Dit VM resultaat is niet geïmplementeerd (N). 

15. Parapet wall: door toepassing van de parapet is minder overslagbestendigheid van 

de berm nodig en kan er geld bespaard worden (+). Het inpassen van een muurtje 

bleek echter lastig en was in strijd met de structuurvisie van de opdrachtgever (-). 

Besluiten zouden daarom aangepast moeten worden (-). Dit VM resultaat sloot niet 

goed aan op het ontwerpproces (-). Ook de stakeholders in de omgeving stonden niet 

achter dit VM resultaat omdat een muurtje het icoon van de Afsluitdijk aantast (-). 

Dit VM resultaat is niet geïmplementeerd (N). 

16. Grasoverlaag in stortsteen: een grasoverlaag op het stortsteen zou habitat en 

ecologische kwaliteit bieden en daardoor functionaliteit bieden (+).  Dit VM resultaat 

is echter in strijd met de ruimtelijke principes van de opdrachtgever en sluit dus niet 

aan op zijn vraag (-) en de al gemaakte besluiten (-). Een alternatief ontwerp waar 

het projectteam een voorstander van was (-) sloot wel aan op de vraag van de 

opdrachtgever waardoor er is besloten om deze andere oplossing toe te passen. Ook 

de stakeholders vonden dit alternatief beter (-). Het was nog wel mogelijk om dit VM 

resultaat toe te passen als er voldoende draagvlak voor zou zijn, dus dit VM resultaat 

sloot wel aan op het ontwerpproces (+). Dit VM resultaat is niet geïmplementeerd 

(N). 
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17. Versmalde/verlaagde berm: het verlagen en versmallen van de berm zou volgens 

de VM deelnemers leiden tot meer ruimtelijk kwaliteit (+). Hierdoor waren de 

stakeholders voorstander van dit VM resultaat (+). De projectruimte betrof echter 

vooral de dijk en de spui- en schutsluizen. Hierdoor sloot dit VM resultaat niet aan op 

het project en het ontwerpproces (-) en viel dit resultaat buiten de projectscope. Dit 

VM resultaat viel daarom ook buiten de vraag van de opdrachtgever (-) en de 

gemaakte besluiten (-). Het projectteam was niet van plan om de scope van dit project 

uit te breiden (-). Dit VM resultaat is niet geïmplementeerd (N). 

18. Instrooien bekleding: het projectteam bevond zich ten tijde van de VM studie in een 

fase waarin de hoofdlijnen van de dijk werden bepaald. Op welke manier het groen 

wordt verwerkt in het ontwerp was van een laag detailniveau waar het projectteam 

op dat moment niet mee bezig was (-). Hierdoor is dit VM resultaat blijven liggen en 

heeft niemand van het projectteam verantwoordelijkheid voor dit VM resultaat 

genomen (-). Het idee paste wel binnen de vraag en visie van de opdrachtgever (+) 

en besluiten waren hier nog niet over gemaakt (+). Stakeholders vonden dit VM 

resultaat wel waardevol (+) en dachten dat de functionaliteit hierdoor zou verhogen 

(+), maar het is door het projectteam niet opgepakt. Dit VM resultaat is niet 

geïmplementeerd (N). 

4.1.3 PROJECT A9 AMSTELVEEN 

Bij project Afsluitdijk waren er zes VM resultaten meegegeven aan het projectteam om 

te implementeren. Hiervan zijn er drie volledig geïmplementeerd, één deels geïmplementeerd 

en twee niet geïmplementeerd. De situatie per VM resultaat is als volgt: 

19. Samenvoegen stadsducten: Het samenvoegen van de stadsducten was al een 

variant die door het projectteam was bedacht (+). Hierdoor was tijdens de VM studie 

al bekend dat dit VM resultaat mogelijk was en binnen de scope en doel van het 

project en de al gemaakte besluiten viel (+). Dit VM resultaat paste binnen de vraag 

en de visie van de opdrachtgever. Dit VM resultaat is tijdens de VM studie naar voren 

gebracht waarna de aanwezige stakeholders met dit VM resultaat aan de slag zijn 

gegaan. Zij vonden dat het idee de prestatie verhoogde (+) waardoor zij toepassing 

van het idee aanbevolen (+). Doordat de ontwerpsessies vlak na de VM studie vielen 

konden deze ideeën direct opgepakt worden (+). Dit VM resultaat is volledig 

geïmplementeerd (V). 

20. Iconische fietsbrug: een iconische fietsbrug was al een variant die door het 

projectteam was bedacht (+). Hierdoor was tijdens de VM studie al bekend dat dit 

VM resultaat mogelijk was en binnen de scope en doel van het project en de al 

gemaakte besluiten viel (+).Dit VM resultaat paste binnen de vraag en de visie van de 

opdrachtgever. Dit VM resultaat is tijdens de VM studie naar voren gebracht waarna 

de aanwezige stakeholders met dit VM resultaat aan de slag zijn gegaan. Zij vonden 

dat het idee de prestatie verhoogde (+) waardoor zij toepassing van het idee 

aanbevolen (+). Doordat de ontwerpsessies vlak na de VM studie vielen konden deze 

ideeën direct opgepakt worden (+). Dit VM resultaat is volledig geïmplementeerd (V).   

21. Amelisweerdwanden: dit VM resultaat werd door iedereen als positief ontvangen, 

waaronder de stakeholders (+) en het projectteam (+). De gemeente Amstelveen 

heeft al goedgekeurd dat de A9 in de gemeente breder en verdiept wordt aangelegd, 

maar wil daarnaast de omgeving zoveel mogelijk ontzien. Door de geluidwanden 

naast de snelweg zo groen mogelijk te maken met beplanting en dergelijke, hoopt de 

gemeente de bewoners tegemoet te komen (+). De opdrachtgever en het projectteam 

vinden dat de extra kosten hiervoor opwegen tegen de voordelen die voor de 
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omgeving worden gecreëerd. Het VM resultaat past binnen de vraag van de 

opdrachtgever (+) en de huidige besluiten (+). Het VM resultaat sloot niet aan op het 

ontwerpproces (-) gezien het projectteam zich in een andere fase bevond. Echter is 

dit VM resultaat in de ontwerpplannen meegenomen waarna het in een latere fase 

volledig is geïmplementeerd (V). 

22. Middenscherm: het VM resultaat om in het midden van de weg een geluidsscherm 

toe te passen viel binnen de besluiten die tot dan toe waren gemaakt (+). Uit de VM 

studie bleek dat dit geluidscherm gewenst was vanuit onder andere de gemeente 

Amstelveen (+) en dat dit middenscherm voor hun de prestatie zou verhogen door 

de geluidsoverlast te verminderen (+). Daarnaast stond ook het projectteam achter 

dit VM resultaat (+) en sloot deze aan op de fase in het ontwerpproces waar het 

projectteam mee bezig was (+). Uit nader onderzoek bleek dat overal een 

middenscherm plaatsen te duur zou zijn ten opzichte van de vraag van de 

opdrachtgever (-). Hierdoor was het niet mogelijk om langs de gehele weg een 

middenscherm toe te passen. Daarom is besloten om de middenscherm alleen te 

plaatsen op de locaties waar deze het meest noodzakelijk zijn vanwege de 

geluidsoverlast. Dit VM resultaat is volledig geïmplementeerd (G). 

23. Gebogen geluidswanden: dit VM resultaat volgt uit de VM studie, maar wordt 

vervolgens niet meer benoemd. Qua timing sloot dit VM resultaat net zoals de 

middenschermen aan op het ontwerpproces van de A9 bij Amstelveen (+). Uit de 

interviews blijkt dat niemand de verantwoordelijkheid heeft genomen om eigenaar 

te worden van dit VM resultaat om deze uit te werken. Het idee is blijven liggen 

omdat individuele leden van het projectteam het niet hun taak vonden om dit VM 

resultaat uit te werken. Er was dan ook geen draagvlak voor dit VM resultaat bij het 

projectteam (-). Ook was er geen draagvlak bij de stakeholders (-). Doordat de kosten 

van dit VM resultaat hoog zijn, was het idee niet waardeverhogend (-). Het VM 

resultaat sloot daarnaast ook niet aan op de visie van de opdrachtgever (-). Wel paste 

het VM resultaat binnen de al gemaakte besluiten. Dit VM resultaat is niet 

geïmplementeerd (N). 

24. Weg naar zuiden verschuiven: dit VM resultaat betreft het verschuiven van de 

snelweg naar het zuiden. Hierdoor zou er ten noorden van de snelweg meer ruimte 

voor de omgeving ontstaan. In het ontwerp was de weg echter al zo zuidelijk 

aangelegd, dat nog meer verschuiven onmogelijk zou zijn zonder grote 

consequenties aan de omgeving. Zo zou een kantoorpand deels verwijderd moeten 

worden. Gemaakte besluiten zouden voor deze tracéwijziging aangepast moeten 

worden (-). De projectleider heeft besloten om niks met dit VM resultaat te gaan doen 

en draagvlak bij het projectteam mistte (-). Hij verwachtte ook dat de omgeving hier 

bezwaren tegen zou hebben (-). Dit VM resultaat paste wel binnen de vraag van de 

opdrachtgever (+), maar de waarde van het object blijft hierdoor gelijk. Door gebrek 

aan draagvlak is dit VM resultaat is niet geïmplementeerd (N). 

4.1.4 PROJECT 2E OVERKRUISING LIEMPDE 

Bij project 2e Overkruising Liempde waren er twee VM resultaten meegeven aan het 

projectteam om te implementeren. Hiervan is er één volledig geïmplementeerd en is er één 

niet geïmplementeerd. De situatie per VM resultaat is als volgt: 

25. Dienstregelingvariant: de VM studie van de Tweede Overkruising Liempde 

analyseerde de verschillen tussen een aanpassing van de dienstregeling en het 

realiseren van een fly-over. De dienstregelingvariant paste binnen de vraag van de 

opdrachtgever (+) en de huidige besluiten (+). Voor deze variant was er draagvlak 
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vanuit zowel de stakeholders (+) als het projectteam (+) en het VM resultaat sloot 

aan op het ontwerpproces (+). Deze variant heeft een hogere waarde dan de huidige 

situatie (+), maar het is onduidelijk of de waarde van deze variant hoger is dan de fly-

over. Doordat het project is gecanceld en het alternatief (de fly-over) niet gebouwd 

is, is de dienstregelingvariant automatisch in werking gesteld (V). 

26. Fly-over: de VM studie van de Tweede Overkruising Liempde analyseerde de 

verschillen tussen een aanpassing van de dienstregeling en het realiseren van een 

fly-over. Ook de fly-over kreeg de draagvlak van zowel de stakeholders (+) als het 

projectteam (+) en paste binnen de vraag van de opdrachtgever (+) en de huidige 

besluiten (+). Doordat de twee varianten beide varianten met potentie waren zijn ze 

bestudeerd tijdens de VM studie om te analyseren welke op termijn de meeste 

waarde op zou leveren. Ook deze variant sloot aan op het ontwerpproces. Doordat 

het project is gecanceld, heeft er nooit een implementatie plaatsgevonden van dit VM 

resultaat (On hold).  

4.2 RESULTATEN 

In de volgende sub-paragrafen zullen resultaten worden gegeven die volgen uit de 

confrontatiematrix. De verklaringen die hieruit volgen zijn gesorteerd op de mate van 

implementatie: volledige, gedeeltelijke of geen implementatie. Tabel 4.1 geeft aan welke 

factoren er ten minste nodig zijn om volledige, gedeeltelijke of geen implementatie mogelijk 
te maken.  

 

Tabel 4.1: Resultaten 

4.2.1 VOLLEDIGE IMPLEMENTATIE 

VM resultaten werden volledig geïmplementeerd als deze niet in strijd waren met de 

visie en vraag van de opdrachtgever, er geen gemaakte besluiten aangepast hoefden te 

worden, er draagvlak was vanuit de stakeholders en het projectteam, de waarde van het 

object verhoogde door kostenverlaging of prestatieverhoging en aansloot op de fase in het 

ontwerpproces waar het projectteam zich in bevond. 

4.2.2 GEDEELTELIJKE IMPLEMENTATIE 

VM resultaten werden gedeeltelijk geïmplementeerd als er op zijn minst draagvlak was 

vanuit de stakeholders en het projectteam, en deze de waarde van het object verhoogde. 

4.2.3 GEEN IMPLEMENTATIE 

VM resultaten werden niet geïmplementeerd als de factoren voor volledige of 

gedeeltelijke implementatie niet aanwezig waren. Dit betekent dat een VM resultaat niet werd 

geïmplementeerd als er niet minimaal draagvlak van de stakeholders of het projectteam voor 

was of de waarde van het object niet zou toenemen.  
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4.3 VALIDATIE FACTOREN 

In deze paragraaf worden de gevonden factoren die essentieel zijn voor volledige 

implementatie vergeleken met de theorie die is beschreven in hoofdstuk 2. Dit wordt gedaan 

aan de hand van het framework dat is opgesteld in paragraaf 2.4. Dit framework behandeld 

welke factoren er volgens de theorie een rol spelen bij de implementatie van VM resultaten. 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat er zes factoren zijn waarvan is vastgesteld dat deze 

invloed uitoefenen op de implementatie van VM resultaten. Per factor zal behandeld worden 

in hoeverre deze overeenkomt met de theorie: 

1. De mate waarin het VM resultaat in strijd is met de visie en de vraag van de 

opdrachtgever: deze factor komt terug in de theorie van Groote et al. (2011). De 

gelaagde besluitvorming, weergegeven in figuur 2.1, beschrijft onder andere dat er 

meerdere besluitvormingslagen zijn die een invloed op het project uitoefenen. Als het 

VM resultaat niet aansluit op een bovenliggende laag (bijvoorbeeld die van de 

opdrachtgever), zal het VM resultaat niet volledig worden geïmplementeerd.  

2. De mate waarin er besluiten moeten worden aangepast: de Bruijn & ten Heuvelhof 

(2008) beschrijven dat besluiten zorgen voor een trechtering van het aantal 

mogelijkheden dat men heeft tijdens het verloop van een project. Uit dit onderzoek 

volgt dat VM resultaten niet volledig worden geïmplementeerd als eerder genomen 

besluiten aangepast dienen te worden.  
3. Het draagvlak voor het VM resultaat vanuit de stakeholders: de Bruijn & ten 

Heuvelhof (2008) beschrijven de aanwezigheid van meerdere stakeholders bij 

infrastructuurprojecten. Deze stakeholders hebben verschillende doelen, belangen en 

middelen en zijn afhankelijk van elkaar om hun doelen te realiseren. Uit dit onderzoek 

blijkt dat draagvlak onder de stakeholders essentieel is voor gedeeltelijke of volledige 

implementatie.  

4. Het draagvlak en verantwoordelijkheid voor het VM resultaat vanuit het projectteam: 

het draagvlak onder het projectteam is een factor die niet in de theorie beschreven is. 

Adriaanse (2007) beschrijft persoonlijke en externe motivatie, maar de motivatie van 

het projectteam past hier niet geheel in. Een projectteam bestaat uit verschillende 

individuen die op zichzelf persoonlijk gemotiveerd kunnen zijn. Echter bestaat een 

projectteam uit meerdere personen. Dit verschil kan verklaard worden door het feit 

dat het onderzoek van Adriaanse (2007) zich richt op het implementeren van ICT-

systemen en niet van VM resultaten, terwijl VM voornamelijk een groepsgerichte 

methode is. De verantwoordelijkheid van het projectteam wordt niet beschreven in 

de theorie, al kan deze wel beïnvloed worden door de implementatiefase die vaak niet 

wordt uitgevoerd. De missende implementatiefase wordt beschreven door Kelly et al. 

(2014) en ook in de onderzochte cases zijn geen implementatiefases uitgevoerd. 

5. De verhouding tussen kosten en functionaliteit: Thiry (2013) beschrijft dat VM 

bedoeld is om de waarde van een organisatie of project te maximaliseren. Hierdoor 

zou de waarde van het VM resultaat een factor voor implementatie moeten zijn. Uit 

dit onderzoek volgt dat dit het geval is. VM resultaten worden niet geïmplementeerd 

als deze de waarde van het object niet laten toenemen. 

6. De mate waarin de VM studie aansluit op de fase in het ontwerpproces waarin het 

projectteam zich op dat moment bevindt: deze factor komt naar voren in de theorie 

door de opportunity points van Kelly et al. (2014). Zij beschrijven zes optimale 

momenten voor zes types VM studies. Uit dit onderzoek volgt dat VM resultaten niet 

volledig worden geïmplementeerd als deze niet passen bij de fase waarin het 

projectteam zich op dat moment bevindt. 



 

 46 

Uit de bovenstaande opsomming blijkt dat de gevonden factoren overeenkomen met de 

hypothetische factoren die volgen uit de literatuur. Daarnaast zijn er geen nieuwe factoren 

geïdentificeerd die de implementatie van VM resultaten beïnvloeden.  

In het theoretisch kader wordt beschreven welke mechanismen een rol spelen bij 

implementatie. Hiervoor wordt een aangepaste versie van het framework van Adriaanse 

(2007) behandeld met daarin vier afzonderlijke mechanismen. Eén van de genoemde 

mechanismen betreft de persoonlijke motivatie: de mate waarin projectmedewerkers zelf de 

VM resultaten willen gebruiken in een constructieproject. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

persoonlijke motivatie geen mechanisme is bij de implementatie van VM resultaten. Een 

reden hiervoor zou kunnen zijn dat bij het implementeren van VM resultaten minder sprake 

is een ‘persoonlijke motivatie’, en meer sprake van de motivatie van het projectteam.  
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5. MOGELIJKE MAATREGELEN EN VALIDATIE 

In dit hoofdstuk worden mogelijke maatregelen aangedragen die trachten de VM ideeën 

met weinig of geen potentie van tevoren te elimineren en daarnaast de mate van 

implementatie te vergroten op basis van de gevonden factoren die volgen uit de 

confrontatiematrix, weergegeven in Figuur 4.1. Zes van de zeven maatregelen zijn 

gevalideerd door deze toe te passen op een tweede VM studie van project A9 Amstelveen en 

door ze te bespreken met twee expertpanels.  

5.1 MOGELIJKE MAATREGELEN 

Mogelijke maatregelen zijn ingedeeld op basis van de drie onderdelen van de VM studie: de 

pre-studie, de workshop en de post-studie. De gevonden maatregelen zijn de volgende:  

5.1.1 MAATREGELEN PRE-STUDIE 

VM resultaat sluit aan op visie/vraag opdrachtgever en gemaakte besluiten  

Uit dit onderzoek volgt dat het VM resultaat moet aansluiten visie/vraag van de 

opdrachtgever en de al gemaakte besluiten om een VM resultaat volledig te kunnen 

implementeren. Zoals weergegeven in Figuur 2.5 kunnen tijdens de creatieve fase ideeën 

worden verzonnen die kunnen leiden tot een VM resultaat. De VM ideeën die tijdens de 

creatieve fase geopperd worden, kunnen echter conflicteren met de visie of vraag van de 

opdrachtgever. 

Maatregel: 

1. Het in kaart brengen van de visie en opdracht van de opdrachtgever en de al gemaakte 

besluiten in het project zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het 

organiseren van de VM studie en het selecteren van VM ideeën om uit te werken 

tijdens de workshop.  

Vóór de VM studie wordt informatie verzameld om het doel van de VM studie vast te 

stellen. Door daarnaast in kaart te brengen wat de kaders van de VM studie zijn, kunnen de 

facilitatoren tijdens de twee studiedagen VM ideeën zonder potentie afwijzen. VM ideeën die 

niet passen binnen de visie en vraag van de opdrachtgever en de al gemaakte besluiten 

kunnen worden verworpen zodat er ruimte is om andere (wel mogelijke) VM ideeën uit te 

werken. Gezien VM studies twee dagen in beslag nemen kan de selectie door de facilitatoren 

worden gedaan tussen deze twee dagen. 

Draagvlak stakeholders  

Uit dit onderzoek volgt dat draagvlak onder stakeholders essentieel is voor volledige of 
gedeeltelijke implementatie van VM resultaten. Tijdens de case studies zijn de 

opdrachtgevers en belangrijkste stakeholders geselecteerd door het projectteam waarna zij 

uitgenodigd zijn voor de VM studie, maar hebben er geen intakegesprekken plaatsgevonden. 

Maatregelen: 

2. Door intakegesprekken te organiseren met zowel de opdrachtgever van het project 

als met de belangrijkste stakeholders zal duidelijk worden wat hun eisen en wensen 

zijn en kan de VM studie hierop aangepast worden.  

3. VM aan besluitnemers uitleggen of hen de VM studie laten bijwonen om draagvlak 

voor zowel VM als de implementatie van VM resultaten te creëren.  

Het blijkt dat facilitatoren met het projectteam overleggen over de deelnemers voor de 

VM studie en dat deze deelnemers dan worden uitgenodigd voor de VM studie. Kelly, Male & 
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Graham (2014) bespreken de mogelijkheid om naast deze uitnodiging, voorafgaand aan de 

VM studie, bilaterale interviews te houden om inzichten en belangen in kaart te brengen. 

Tijdens workshops zijn deelnemers terughoudender om hun mening te uiten, terwijl zij dat 

in een interview makkelijker doen. Hierdoor worden hun standpunten eerder bekend en kan 

hier gerichter rekening mee worden gehouden tijdens de VM studie. De scope en het doel van 

de VM studie kunnen worden aangepast aan de hand van wensen van de stakeholders. 

Door VM aan besluitnemers uit te leggen of hun de VM studie bij te laten wonen, kunnen 

zij zien wat VM is en hoe dit werkt. Hierdoor kan bij hun draagvlak gecreëerd worden voor 

de gevonden VM resultaten doordat zij weten waar die vandaan komen en er zelf ook aan 

hebben bijgedragen.  

VM resultaat sluit aan op het ontwerpproces  

Uit dit onderzoek volgt dat een VM resultaat aan moet sluiten op het ontwerpproces om een 

VM resultaat volledig te kunnen implementeren. Als een projectteam zich in een andere fase 

bevindt dan waar het VM resultaat voor bedoeld is heeft dit een negatief effect op de 

implementatie. Omgekeerd heeft dit een positief effect.  

Maatregel: 

4. Direct bij het maken van de projectplanning bepalen hoe VM bij kan dragen aan het 

ontwerpproces.  

Uit interviews blijkt dat de VM studies regelmatig als interventiemaatregel ingezet 

worden, waarbij men VM pas gaat gebruiken op het moment dat zij een probleem 

ondervinden tijdens hun project. Bij alle vier de onderzochte projecten werd VM tijdens het 

procesverloop in het project verwerkt. Op het moment dat de VM studie als interventie wordt 

ingezet ben je volgens veel respondenten al te laat. Daarom zou direct bij het maken van de 

planning bepaald moeten worden hoe VM bij kan dragen aan het ontwerpproces. Een VM 

coördinator zou kunnen helpen om vragen te beantwoorden en aanbevelingen te kunnen 

geven voor optimaal gebruik van VM studies. Hierdoor wordt VM op een structurele manier 

ingezet waardoor deze effectiever kan worden.  

Draagvlak en verantwoordelijkheid stakeholders  

Uit dit onderzoek blijkt dat draagvlak en verantwoordelijkheid van het projectteam essentieel 

is voor volledige of gedeeltelijke implementatie van VM resultaten. Zoals te zien is in Figuur 

2.5 is de presentatiefase onderdeel van de VM studie. De implementatiefase is onderdeel van 

de post-studie. De facilitatoren zijn verantwoordelijk voor de presentatiefase en het 

projectteam is verantwoordelijk voor de implementatiefase. Uit interviews blijkt dat er niet 

genoeg verantwoordelijkheid genomen wordt voor de presentatiefase en implementatiefase 

waardoor deze regelmatig niet uitgevoerd worden. Om dit mogelijk te maken in de post-

studie dienen er in de pre-studie afspraken over gemaakt te worden. 

Maatregel: 

5. De facilitatoren moeten opdracht krijgen van de opdrachtgever van de VM studie om 

de volledige VM studie uit te voeren waarmee ze ook de post-studie kunnen 

begeleiden. 

Door de genoemde maatregel kan de facilitator onder andere een implementatie-

vergadering houden waardoor de VM resultaten niet zonder reden afgewezen kunnen 

worden. Ten slotte zou ook de evaluatie kunnen plaatsvinden met inbegrip van de 

implementatiefase. Hierdoor wordt niet alleen de VM studie verbeterd, maar worden de 

facilitatoren ook beter in het begeleiden van de post-studie. 
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5.1.2 MAATREGELEN WORKSHOP 

VM resultaat sluit aan op visie/vraag opdrachtgever en gemaakte besluiten  

Uit dit onderzoek volgt dat het VM resultaat moet aansluiten visie/vraag van de 

opdrachtgever en de al gemaakte besluiten om een VM resultaat volledig te kunnen 

implementeren. Zoals weergegeven in Figuur 2.5 kunnen tijdens de creatieve fase ideeën 

worden verzonnen die kunnen leiden tot een VM resultaat. De VM ideeën die tijdens de 

creatieve fase geopperd worden, kunnen echter conflicteren met de visie of vraag van de 

opdrachtgever. Deze maatregelen sluit aan op de eerste maatregel. Waar de eerste maatregel 

zich focust op gerichte informatieverzameling, richt deze maatregel zich op juiste toepassing 

van de gevonden informatie. 

Maatregel: 

6. Tijdens het selecteren van VM ideeën die uitgewerkt gaan worden rekening houden 

met de mogelijkheden in het project. Hiermee wordt bedoeld dat de facilitatoren 

tijdens de twee VM studiedagen de gevonden ideeën vergelijken met de visie en 

opdracht van de opdrachtgever en de al gemaakte besluiten. 

VM ideeën die niet passen binnen deze visie, vraag en de al gemaakte besluiten kunnen 

verworpen worden zodat er ruimte is om andere (wel mogelijke) VM ideeën uit te werken. 

Gezien VM studies twee dagen in beslag nemen kan de selectie door de facilitatoren worden 

gedaan tussen deze twee dagen. 

5.1.3 MAATREGELEN POST-STUDIE 

Zoals te zien is in Figuur 2.5 is de presentatiefase onderdeel van de VM studie. De 

implementatiefase is onderdeel van de post-studie. De facilitatoren zijn verantwoordelijk 

voor de presentatiefase en het projectteam is verantwoordelijk voor de implementatiefase. 

Uit interviews blijkt dat er niet genoeg verantwoordelijkheid genomen wordt voor de 

presentatiefase en implementatiefase waardoor deze regelmatig niet uitgevoerd worden. 

Deze maatregel sluit aan bij de vijfde maatregel. Waar de vijfde maatregel zich richt op het 

van tevoren vastleggen van de post-studie, betreft deze maatregel de uitvoering daarvan.  

Maatregel: 

7. Het projectteam ondersteunen tijdens de implementatiefase, zoals is afgesproken 

tijdens de pre-studie. Deze implementatiefase wordt zelden tot nooit uitgevoerd. 

Door in de implementatiefase onder andere een implementatievergadering te houden, 

worden de ontwerpkeuzes transparanter en worden VM resultaten niet zonder omkijken 

afgewezen. Ten slotte zou ook de evaluatie kunnen plaatsvinden met inbegrip van de 

implementatiefase. Hierdoor wordt niet alleen de VM studie verbeterd, maar worden de 

facilitatoren ook beter in het begeleiden van de post-studie. 

5.2 VALIDATIE MOGELIJKE MAATREGELEN 

5.2.1 UITGEVOERDE MAATREGELEN 

Van de zeven mogelijke maatregelen die genoemd zijn in de vorige paragraaf worden er 

zes gevalideerd tijdens de tweede VM studie die gehouden is tijdens het project A9 

Amstelveen. Doordat dit de tweede gehouden VM studie is tijdens dit project, blijven de 

externe omstandigheden gelijk aan die van de eerste VM studie. De interne omstandigheden 

zijn wel veranderd gezien het project in de fase is aanbeland waarin de projectfasering wordt 
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bepaald. Er is gekozen voor een project dat al was gestart zodat het effect van de maatregelen 

sneller zichtbaar zou zijn. Hierdoor was het niet mogelijk om alle maatregelen in te voeren. 

De volgende maatregelen zijn gevalideerd en op de volgende wijze uitgevoerd: 

1. Tijdens de selectie van VM ideeën rekening houden met de visie en vraag van de 

opdrachtgever: de facilitatoren hebben tijdens de VM studie een selectie gemaakt van 

de VM ideeën die binnen de visie en vraag van de opdrachtgever vielen om verder uit 

te werken tijdens de VM studie. VM ideeën zonder potentie zijn hierbij afgewezen. 

2. Het in kaart brengen van de mogelijkheden in het project zodat hiermee rekening kan 

worden gehouden met het organiseren van de VM studie en het selecteren van VM 

ideeën om uit te werken: tijdens de pre-studie hebben de facilitatoren gesprekken 

met de opdrachtgever van het project en het projectteam gevoerd om door te nemen 

welke mogelijkheden zij hadden ten aanzien van tijd, geld, inpassing, scope en 

dergelijke.  

3. Het invoeren van intakegesprekken met zowel de opdrachtgever van de VM studie als 

met de belangrijkste stakeholders: om te kijken wat de wensen en standpunten van 

de opdrachtgever en belangrijkste stakeholders waren zijn er van tevoren gesprekken 

met deze partijen gevoerd. Hierdoor kan er rekening worden gehouden met 

standpunten en konden er geschikte deelnemers worden uitgenodigd voor de VM 

studie en snapte zij wat het doel was voor de VM studie. 

4. VM aan besluitnemers uitgeleggen of hen de VM studie laten bijwonen om draagvlak 

voor zowel VM als de implementatie van VM resultaten te creëren: tijdens de pre-

studie zijn er gesprekken met besluitnemers gevoerd om hen in te lichten over de VM 

studie. Hierdoor waren zij op de hoogte van de VM studie en kon besproken worden 

of zij het eens waren met het doel van de VM studie. Hierdoor zouden VM resultaten 

niet direct afgewezen worden.  

5. De facilitatoren moeten opdracht krijgen om de volledige VM studie uit te voeren 

waarmee ze ook de post-studie kunnen begeleiden en daarmee het projectteam 

ondersteunen tijdens de implementatiefase: de facilitatoren hebben tijdens de post-

studie een implementatievergadering gehouden waarbij is doorgenomen welke VM 

resultaten zijn geïmplementeerd en welke niet. Hierdoor werd het projectteam als het 

ware gedwongen om de VM resultaten te overwegen.  

Met deze maatregelen is getracht de mate van implementatie te vergroten door de VM 

resultaten zonder potentie direct af te wijzen en vervolgens de implementatie beter te 

begeleiden zodat de VM resultaten niet zonder reden afgewezen kunnen worden. Het 

resultaat van de implementatiefase is weergegeven in Tabel A5 in bijlage A4. 

5.2.2 ANALYSE VM STUDIE 

VM studie  

Datum VM sessie: donderdag 9 april  

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat   

Opdrachtnemer VM studie: Witteveen+Bos  

Facilitatoren VM studie: 2 (en 2 ondersteunende personen)  

Aantal deelnemers: 11 

Doel VM studie  

De doelstelling van deze VM studie is het bedenken van een haalbare bouwmethode en -

fasering, danwel het optimaliseren en waar mogelijk het toevoegen van waarde voor het 

project of de omgeving. De VM studie werd succesvol bevonden als:  
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1. Inzichtelijk is welke knelpunten er zijn;  

2. Inzichtelijk is wanneer het project een succes is wat betreft uitvoering;  

3. Inzichtelijk is welke randvoorwaarden en succesfactoren hiermee samenhangen;  

4. In de volledige bandbreedte verkend is naar mogelijke oplossingen en daarbij 

gedefinieerd is welke oplossingen niet wenselijk zijn;  

5. Inzichtelijk is of er (en zo ja, welke) aanvullende eisen opgenomen moeten worden 

waarmee de oplossingsruimte (bouwmethoden en faseringen) wordt ingeperkt, 

omdat de oplossingen wel mogelijk zijn maar niet wenselijk, zodat bepaalde 

knelpunten en risico’s ten aanzien van uitvoering geëlimineerd kunnen worden en 

kansen geïmplementeerd kunnen worden.  

Aanbevelingen  

De aanbevelingen uit de VM studie zijn de volgende: 

1. De grond opnieuw gebruiken tijdens de realisatie; 

2. De fietsbrug direct na fase één realiseren; 

3. De Keizer Karelweg als verbinding behouden; 

4. Damwanden gebruiken om de verdiepte ligging aan te leggen; 

5. Prefab elementen gebruiken voor de kunstwerken; 

6. Het Meanderpark als bouwterrein gebruiken; 

7. De snelheid reduceren tijdens de realisatiefase. 

5.2.3 IMPLEMENTATIERESULTATEN 

Van de zeven bovenstaande VM resultaten zijn de eerste zes volledig geïmplementeerd 

en is de laatste niet geïmplementeerd. De redenen dat VM resultaten zijn geïmplementeerd 

zijn dat deze mede door de gevonden maatregelen voldoen aan de zes factoren die essentieel 

zijn voor volledige implementatie (zie Tabel 4.1). Er blijken daarnaast geen andere of nieuwe 

factoren naar voren te komen die de implementatie van VM resultaten hebben beïnvloed.  

Het VM resultaat dat niet is geïmplementeerd sloot niet aan op de vraag van de 

opdrachtgever. De organisatie van de opdrachtgever heeft bepaald dat de snelheid van het 

doorgaande verkeer gedurende de werkzaamheden 90 kilometer per uur is, en ook bij 

navraag mag het projectteam niet van de vraag van de opdrachtgever afwijken. Doordat de 

overige factoren positief waren, vond het projectteam het de moeite waard om het voor te 

leggen aan de opdrachtgeversorganisatie. Echter was er geen intentie bij de opdrachtgever 

om dit besluit te heroverwegen. 

Uit interviews met leden van het projectteam en een facilitator blijkt dat zij de gevonden 

maatregelen waardevol vonden om toe te passen. Door de VM resultaten zonder potentie niet 

uit te werken, was het mogelijk om juist meer VM resultaten met potentie uit te werken.  
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6. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit de getoonde resultaten. In paragraaf 

6.1 zal antwoord gegeven worden gegeven op de hoofdvraag. In paragraaf 6.2 worden 

vervolgens de aanbevelingen gedaan voor het gebruik van dit rapport en voor mogelijk 

vervolgonderzoek.  

6.1 CONCLUSIE 

Het doel van dit onderzoek is om te verklaren welke factoren de implementatie van Value 

Management resultaten in het besluitvormingsproces van de opdrachtgever beïnvloeden en 

hiermee te kunnen verklaren waarom Value Management resultaten volledig, gedeeltelijk of 

niet worden geïmplementeerd. Er worden voorstellen geformuleerd hoe Value Management 

effectiever ingezet zou kunnen worden. 

De hoofdvraag luidt dan ook als volgt: Welke factoren beïnvloeden de implementatie van 

Value Management resultaten in het besluitvormingsproces? 

Uit de case analyses kwamen een zestal factoren naar voren die de implementatie van VM 

resultaten lijken te beïnvloeden. Dit zijn de volgende factoren: 

1. De mate waarin het VM resultaat in strijd is met de visie en de vraag van de 

opdrachtgever; 

2. De mate waarin er besluiten moeten worden aangepast; 

3. Het draagvlak voor het VM resultaat vanuit de stakeholders; 

4. Het draagvlak en verantwoordelijkheid voor het VM resultaat vanuit het projectteam; 

5. De verhouding tussen kosten en functionaliteit; 

6. De mate waarin de VM studie aansluit op de fase in het ontwerpproces waarin het 

projectteam zich op dat moment bevindt. 

Deze factoren zijn verder uitgewerkt in een confrontatiematrix waarin bekeken is welke 

factoren zorgen voor een volledige, gedeeltelijke of geen implementatie van VM resultaten. 

De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit de confrontatiematrix: 

Voor een volledige implementatie van VM resultaten is het essentieel dat deze niet in 

strijd waren met de visie en vraag van de opdrachtgever, er geen gemaakte besluiten 

aangepast hoefden te worden, er draagvlak was vanuit de stakeholders en het projectteam, 

de waarde van het object verhoogde door kostenverlaging of prestatieverhoging en aansloot 

op de fase in het ontwerpproces waar het projectteam zich in bevond. 

Voor een gedeeltelijke implementatie van VM resultaten lijkt het essentieel te zijn dat er 

op zijn minst draagvlak was vanuit de stakeholders en het projectteam, en deze de waarde 

van een object verhoogde. Omdat slecht twee VM resultaten gedeeltelijk geïmplementeerd 

zijn kunnen hier geen duidelijke conclusies aan verbonden worden. 

VM resultaten werden niet geïmplementeerd als de factoren voor volledige of 

gedeeltelijke implementatie niet aanwezig waren. Dit betekent dat een VM resultaat niet werd 

geïmplementeerd als er niet minimaal draagvlak van de stakeholders of het projectteam voor 

was of de waarde van het object niet zou toenemen.  

Ten aanzien van de gevonden factoren zijn suggesties voor maatregelen gedaan die 

trachten de opties met weinig of geen potentie van tevoren te elimineren en daarnaast de 

mate van implementatie te vergroten. Mogelijke maatregelen tijdens de drie onderdelen van 

de VM studie zijn de volgende:  
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Maatregelen pre-studie: 

1. Het in kaart brengen van de visie en opdracht van de opdrachtgever en de al gemaakte 

besluiten in het project zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het 

organiseren van de VM studie en het selecteren van VM ideeën om uit te werken 

tijdens de workshop.  

2. Door intakegesprekken te organiseren met zowel de opdrachtgever van het project 

als met de belangrijkste stakeholders zal duidelijk worden wat hun eisen en wensen 

zijn en kan de VM studie hierop aangepast worden.  

3. VM aan besluitnemers uitleggen of hen de VM studie laten bijwonen om draagvlak 

voor zowel VM als de implementatie van VM resultaten te creëren.  

4. Direct bij het maken van de projectplanning bepalen hoe VM bij kan dragen aan het 

ontwerpproces. VM wordt immers nog altijd incidenteel ingezet. 

5. De facilitatoren moeten opdracht krijgen van de opdrachtgever van de VM studie om 

de volledige VM studie uit te voeren waarmee ze ook de post-studie kunnen 

begeleiden. 

Maatregelen workshop: 

6. Tijdens het selecteren van VM ideeën die uitgewerkt gaan worden rekening houden 

met de mogelijkheden in het project. Hiermee wordt bedoeld dat de facilitatoren 

tijdens de twee VM studiedagen de gevonden ideeën vergelijken met de visie en 

opdracht van de opdrachtgever en de al gemaakte besluiten. 

Maatregelen post-studie: 

7. Het projectteam ondersteunen tijdens de implementatiefase, zoals is afgesproken 

tijdens de pre-studie. Deze implementatiefase wordt zelden tot nooit uitgevoerd. 

De maatregelen (op maatregel 4 na) zijn gevalideerd bij de tweede VM studie van de A9 

Amstelveen. Bij deze VM studie zijn zeven VM resultaten uitgewerkte, waarvan er zes zijn 

geïmplementeerd. Uit interviews met leden van het projectteam en een facilitator blijkt dat 

zij de gevonden maatregelen waardevol vonden om toe te passen. Nader onderzoek is nodig 

om het precieze effect van de gesuggereerde maatregelen vast te stellen. 

6.2 AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen enige aanbevelingen gedaan worden. Dit zijn 

aanbevelingen die zich richten op een implementatie van VM resultaten bij Witteveen+Bos, 

maar ook aanbevelingen voor nader onderzoek.  

Aanbevelingen voor Witteveen+Bos  

Voor Witteveen+Bos is het belangrijk dat zij zich bewust worden van de factoren die de 

implementatie van VM resultaten beïnvloeden. Dat zijn de volgende factoren:  

1. De mate waarin het VM resultaat in strijd is met de visie en de vraag van de 

opdrachtgever; 

2. De mate waarin er besluiten moeten worden aangepast; 

3. Het draagvlak voor het VM resultaat vanuit de stakeholders; 

4. Het draagvlak en verantwoordelijkheid voor het VM resultaat vanuit het projectteam; 

5. De verhouding tussen kosten en functionaliteit; 

6. De mate waarin de VM studie aansluit op de fase in het ontwerpproces waarin het 

projectteam zich op dat moment bevindt. 
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Een belangrijke aanbeveling voor Witteveen+Bos is om de gevonden mogelijke 

maatregelen in overweging te nemen. Deze maatregelen lijken te leiden tot meer 

implementatie van VM resultaten en zijn samengevat als volgt: 

1. Het in kaart brengen van de visie en opdracht van de opdrachtgever en de al gemaakte 

besluiten in het project. 

2. Intakegesprekken organiseren met zowel de opdrachtgever van het project als met 

de belangrijkste stakeholders.  

3. VM aan besluitnemers uitleggen of hen de VM studie laten bijwonen.  

4. Direct bij het maken van de projectplanning bepalen hoe VM bij kan dragen aan het 

ontwerpproces.  

5. De facilitatoren moeten opdracht krijgen van de opdrachtgever van de VM studie om 

de volledige VM studie uit te voeren zodat ook de post-studie begeleid wordt.  

6. Tijdens het selecteren van VM ideeën die uitgewerkt gaan worden rekening houden 

met de mogelijkheden in het project.  

7. Het projectteam ondersteunen tijdens de implementatiefase, zoals is afgesproken 

tijdens de pre-studie.  

Aanbevelingen voor nader onderzoek   

Dit onderzoek richt zich op het identificeren van factoren die de implementatie van VM 

resultaten beïnvloeden. Door deze focus vielen bepaalde vraagstukken buiten het 

onderzoekskader. Deze vraagstukken zijn wellicht interessant voor nader onderzoek: 

Er zou uitgebreider onderzoek kunnen worden gedaan naar de ontwikkelde 

maatregelen. Door deze maatregelen bij verschillende VM studies volledig toe te passen valt 

meer inzicht te vergaren over het precieze effect van deze maatregelen. 

Als tweede mogelijkheid kan worden onderzocht in hoeverre VM onderdeel kan worden 

van aanbestedingen. Wellicht dat er een link kan worden gelegd met EMVI dat zich ook meer 

richt op kwaliteit en waarde. Hierdoor zou Witteveen+Bos meer kans kunnen maken op het 

winnen van aanbestedingen en daarnaast VM een boost kunnen geven.  

6.3 DISCUSSIE 
In deze paragraaf worden de beperkingen van dit onderzoek doorgenomen.  

Dit onderzoek heeft een beperkt aantal cases die geanalyseerd zijn. Er zijn vier cases 

behandeld waarvan er één voortijdig is gestopt waardoor er geen implementatie heeft plaats 

kunnen vinden. In de cases komen in totaal twee gedeeltelijk geïmplementeerde VM 

resultaten voor. Hierdoor kunnen geen gegronde uitspraken worden gedaan over resultaten 

die hieruit volgen.  

Een tweede beperking is het feit dat de scores (+/-) die aan de factoren zijn gegeven in 

de confrontatiematrix, zijn toebedeeld op basis van researcher judgement. De onderzoeker 

heeft hier door middel van indicatoren en een verklaring per VM resultaat transparant willen 

maken hoe de score (+/-) per factor is bepaald, maar hierdoor is dit niet volledig kwantitatief. 

Daarnaast is de validatie van de gevonden maatregelen slechts op één VM studie 

uitgevoerd, waardoor de effecten hiervan niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld. 

Nader onderzoek zou de gevonden maatregelen verder kunnen onderzoeken.  

De laatste beperking voor dit onderzoek is het verschil tussen de theorie van Adriaanse 

(2007) en de resultaten uit dit onderzoek. Waar Adriaanse (2007) spreekt van de motivatie 

van een individu, volgt uit dit onderzoek dat er bij VM implementatie sprake is van de 

motivatie van het projectteam. Hier zou uitgebreider onderzoek naar gedaan kunnen worden. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Besluitvormingsproces Proces van het komen tot bepaalde gemotiveerde besluiten. 

Confrontatiematrix Een confrontatiematrix is een middel die inzicht geeft in de 
relatie tussen factoren en een resultaat. Door positieve en 
negatieve factoren tegen een resultaat af te zetten, worden 
relaties inzichtelijk. 

Draagvlak 
 

Maatschappelijke ondersteuning; acceptatie en aanvaarding van 
een nieuw idee, een innovatie, een andere aanpak of iets 
dergelijks. 

Facilitator 
 

De persoon die bij een VM studie de randvoorwaarden schept en 
onderhoudt waardoor collectieve studie tot stand wordt 
gebracht. 

Functies Datgene waar een product voor dient. Ze representeren de eisen 
en wensen van een opdrachtgever. 

Implementatie Het invoeren of toepassen van een vernieuwing of verandering. 
Life Cycle Management Een systematische aanpak van het beheer van een levenscyclus 

van een product. 
VM coördinator 
 

De persoon de door de organisatie wordt aangesteld om ervoor 
te zorgen dat de methodes die zich op waarde richten worden 
gecoördineerd en effectief worden uitgevoerd zodat doelen van 
de organisatie worden gehaald. 

Value engineer 
 

Een persoon in het hogere management die verzekert dat de 
strategische verwachtingen en doelen voor VM studie duidelijk 
worden gemaakt. 

Value Engineering 
 

Een systematische en multidisciplinaire methode om met behulp 
van een functiebenadering en creatieve technieken de waarde 
van een object of proces te verbeteren. 

Value-for-money 
 

Een term die gebruikt wordt voor een organisatie om te bepalen 
of zij maximale voordelen kunnen halen uit de kosten die zij 
hebben betaald. 

Value Management 
 

De geïntegreerde en gerenommeerde toepassing van Value 
methoden met de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig 
zijn, met als doel om de waarde van een organisatie of project op 
systematische wijze te maximaliseren. 

VM opportunity points Momenten die het meest geschikt worden geacht voor een 
bepaald type VM studie. 

Waarde De relatie tussen de voldoening van een behoefte en de middelen 
die worden gebruik in het behalen van deze voldoening. 

Waardecreatie 
 

Het proces waarin een bepaalde verhouding tussen een prestatie 
van een functie en de te gebruiken middelen tot stand komt. 
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AFKORTINGEN  

DACE Dutch Association of Cost Engineers 

EMVI  Europees Meest Voordelige Inschrijving 

EPvE Esthetisch Programma van Eisen 

FAST Function Anaysis System Technique 

LCM Life Cycle Management 

PHS Programma Hoogfrequent Spoortvervoer 

SAA (projectgebied) Schiphol – Amsterdam - Almere 

SAVE Society of American Value Engineers 

VE Value Engineering 

VM Value Management 
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BIJLAGE A1. BIJLAGEN INTERVIEW 

A1.1       INTERVIEWPROTOCOL 

Opening en dank: Allereerst wil ik u bedanken voor uw bijdrage aan dit onderzoek. 
Voordat ik mijn vragen stel zal ik eerst wat over mezelf vertellen 
en het interview toelichten. 

Persoonlijke informatie: Mijn naam is Raine de Wit en ik studeer op dit moment bij 
Witteveen+Bos. Met deze afstudeeropdracht wil ik mijn master 
Construction Management and Engineering afronden die ik op dit 
moment volg bij de Universiteit van Twente.  

Achtergrondinformatie: Ik doe onderzoek naar de implementatie van VM resultaten in het 
besluitvormingsproces bij projecten van Witteveen+Bos. Uit 
gesprekken met diverse projectleiders van Witteveen+Bos blijkt 
dat er goede VM studies worden gehouden waar soms nuttige 
resultaten uit volgen. Echter worden deze resultaten niet altijd 
gebruikt in het verdere proces van het project. Om de effectiviteit 
van VM studies te vergroten zal ik proberen met mijn onderzoek 
tot maatregelen te komen waarmee de implementatie van VM 
studies beter zal verlopen. 

Doel van dit interview:  Door betrokkenen van uitgevoerde VM studies te interviewen met 
vragen over de implementatie, de VM studie zelf en het 
besluitvormingsproces van het project wil ik de kritische succes- 
en faalfactoren te identificeren die leiden tot de huidige 
implementatie van VM studie resultaten voor zover deze 
plaatsvindt.  

Verwerking informatie: De conclusies die uit dit interview volgen, worden vergeleken met 
interviews van andere betrokkenen en andere projecten. Bij geen 
bezwaar zou ik dit interview op willen nemen zodat ik deze later 
terug kan luisteren en samenvatten. Daarna zal de geluidsopname 
worden verwijderd en de samenvatting kan ter goedkeuring naar 
u toe worden gestuurd. 

Tijdsbestek interview: Dit interview zal ongeveer een uur duren.  
Opbouw: Dit interview bestaat uit een paar algemene vragen en drie 

hoofdonderdelen. Ik zal starten met wat algemene vragen over het 
project. Vervolgens zal ik mij richten op de implementatie, waarbij 
ik benieuwd ben naar uw ervaringen hierbij. Het volgende 
onderdeel zal zich toespitsen op het VM proces en het laatste 
onderdeel gaat over het bovenliggende besluitvormingsproces.  
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A1.2       INTERVIEW  

Algemene gegevens  

Datum interview: 

Interviewer: 

Naam organisatie van geïnterviewde:  

Geïnterviewde:  

Projectrol geïnterviewde: 

Project van VM studie:  

Algemeen 
Project bespreken waarna de volgende vragen gesteld kunnen worden: 

1. Wat is het doel van het project? 

2. Wat is de scope van het project? 

3. Van wanneer tot wanneer was Witteveen+Bos betrokken in het project (start 

opdracht tot oplevering opdracht)? 

4. Waarom hebben jullie bij dit project een VM studie gehouden? 

  

Onderdeel 1: Implementatie  
De implementatie betekent in deze zin het gebruiken van VM resultaten in het 

besluitvormingsproces.  

1. Wat is er gedaan met de resultaten uit de VM studie? 

2. In hoeverre zijn de resultaten naar tevredenheid geïmplementeerd? 

3. Kunt op een vijfpuntschaal weergeven hoe u vindt dat de implementatie is verlopen? 

Heel slecht 1------2------3------4------5 Heel goed 

4. Waarom is het goed/niet goed gegaan? 

5. Vindt u dat er voldoende met de resultaten is gedaan? 

6. Wat is de oorzaak dat resultaten wel/niet zijn geïmplementeerd in het project? 

 

Onderdeel 2: Value Management proces  
De volgende vragen richten zich op het Value Management proces. 

1. Hoe is het Value Management proces verlopen? 

2. Hoe is er bepaald dat er een Value Management studie gehouden ging worden? 

3. Kunt op een vijfpuntschaal weergeven hoe u vindt dat de VM studie is verlopen? 

Heel slecht 1------2------3------4------5 Heel goed 

4. Wat waren de succesfactoren van de studie? 

5. In hoeverre ziet u een verband tussen de VM studie en de implementatie? (Is de VM 

studie zelf en hoe die is uitgevoerd van invloed geweest op de implementatie?) 

6. Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

7. Wat waren bepaalde knelpunten of problemen tijdens het VM proces? 

 

Onderdeel 3: Besluitvormingsproces  
Het besluitvormingsproces is het proces van het komen tot bepaalde gemotiveerde besluiten, 

zoals het starten van een project en het implementeren van de resultaten uit de VM studie.  

1. Welke mijlpalen kenmerken het besluitvormingsproces van dit project? 
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2. Wanneer vond de VM studie tussen deze mijlpalen plaats? 

3. Wat waren de succesfactoren en knelpunten waardoor het besluitvormingsproces zo 

is verlopen? 

4. Kunt op een vijfpuntschaal weergeven hoe u vindt dat het besluitvormingsproces is 

verlopen? Heel slecht 1------2------3------4------5 Heel goed 

 

Het komt wel eens voor dat projecten moeizamer verlopen doordat ze bijvoorbeeld een 

onderwerp zijn in het politieke debat wanneer de opdrachtgever een publieke organisatie is. 

5. In hoeverre heeft het besluitvormingsproces van de opdrachtgever of de 

achterliggende politiek de implementatie beïnvloed? 

6. Waren er bepaalde knelpunten of problemen in het besluitvormingsproces die het VM 

proces of de implementatie hebben beïnvloed? 

7. In hoeverre ziet u een verband tussen het besluitvormingsproces en de 

implementatie? (Is het besluitvormingsproces zelf en hoe die is uitgevoerd van 

invloed geweest op de implementatie?) 

8. Zo ja, waarom dan? Zo nee, waarom dan niet? 

9. Wat had er achteraf beter kunnen gaan t.o.v. van VM en het besluitvormingsproces? 
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BIJLAGE A2. PROJECTANALYSES 

A2.1  ANALYSE PROJECT ZUIDASDOK 

In dit onderdeel wordt project Zuidasdok geanalyseerd. Hierbij wordt eerst de 

organisatie en het besluitvormingsmodel weergegeven, waarna er wordt ingegaan op de VM 

en de bijbehorende implementatie van resultaten. De informatie zal worden gehaald uit 

verschillende documenten, websites en interviews. 

A2.1.1   PROJECTORGANISATIE 

De opdrachtgevers van project Zuidasdok zijn het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en stadregio Amsterdam (Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, 2012). Zij hebben hun samenwerking vastgesteld in de 

Bestuursovereenkomst Zuidasdok zoals is weergegeven in Figuur A1. Deze partijen nemen 

zitting in een bestuurlijk overleg, dat minimaal één keer per jaar plaatsvindt. Hierin worden 

zij ingelicht over de stand van zaken en worden verzoeken voorgelegd voor besluitvorming 

die buiten de reikwijdte van de bestuursovereenkomst vallen.  

De projectdirecteur heeft namens de gezamenlijke partijen het mandaat om de 

projectorganisatie aan te sturen en het project uit te voeren. Het bestuurlijk overleg bestaat 

uit de minister van Infrastructuur en Milieu, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

de burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, de voorzitter van de 

stadsregio Amsterdam en een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Deze 

bestuurlijke opdrachtgevers van hebben de uitvoering van dit project toegewezen aan 

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. De projectorganisatie bestaat uit 

werknemers van deze drie organisaties. In de bestuursovereenkomst staat een stuurgroep 

beschreven waarin het bestuursoverleg sturing geeft aan het opdrachtgeversoverleg. Het 

opdrachtgeversoverleg stuurt de projectorganisatie aan.  

Het opdrachtgeversoverleg is de gemandateerde opdrachtgever richting de 

projectorganisatie en bestaat uit de directeur-generaal van Rijkswaterstaat (namens het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu), de directeur van de Zuidas (namens de gemeente 

Amsterdam), de directeur van ProRail, een afgevaardigde van de provincie Noord-Holland, 

een afgevaardigde van de stadsregio Amsterdam en de projectdirecteur van de 

projectorganisaties. Naast dit opdrachtgeversoverleg, is er ook een adviesstructuur, het 

projectbeheersingsoverleg Zuidas. Zij vormen de klankbordgroep van de projectorganisatie 

Figuur A1: Organisatie project Zuidasdok 
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en bestaat ook uit afgevaardigden van de opdrachtgeversorganisaties. Zij geven de informatie 

door die voortkomt uit hun organisatie en bereiden daarmee de besluitvorming voor.  

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu overlegt elke acht weken met het 

directeurenoverleg over de uitkomsten uit het projectbeheersingsoverleg. In het 

directeurenoverleg zitten afgevaardigden van Rijkswaterstaat en Prorail. De gemeente 

Amsterdam overlegt de informatie uit het projectbeheersingsoverleg intern met hun 

Zuidasgroep en hun Zuidas directieteam. Op bestuurlijk niveau overleggen de burgemeester 

en wethouders van Amsterdam met het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens het 

bestuursoverleg.  

A2.1.2  BESLUITVORMING 

Het besluitvormingsmodel van project Zuidasdok ziet eruit zoals weergegeven in Figuur 

A2. Als er een scopewijziging of een issue optreedt waarover het opdrachtgeversoverleg een 

besluit moet nemen, gaat deze via de projectorganisatie naar het projectbeheersingsoverleg 

Zuidas. Via deze weg gaat het intern naar afgevaardigden van de gemeente Amsterdam 

(directie Zuidas), afgevaardigden van de stadsregio Amsterdam en via het directeurenoverleg 

naar de afgevaardigden van het ministerie, Rijkswaterstaat en de directeur naar ProRail. 
Naast een advies van het projectbeheersingsoverleg aan de projectorganisatie, komen de 

afgevaardigde partijen samen in het opdrachtgeversoverleg. Zij nemen dan een beslissing. 

Als het opdrachtgeversoverleg geen mandaat heeft om een besluit betreffende de issue 
te nemen en deze genomen moet worden door het bestuurlijk overleg, gaat het besluit via 

dezelfde weg als weergegeven in Figuur A2, maar geeft het opdrachtgeversoverleg een advies 

in plaats van dat zij een besluit neemt. Dit advies wordt bekeken door de afgevaardigden van 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het opdrachtgeversoverleg en gaat dan naar de 

directeur-generaal bereikbaarheid. Vervolgens gaat de issue via de minister en de 

staatssecretaris naar het bestuurlijk overleg. Tegelijkertijd hebben de afgevaardigden van de 

gemeente Amsterdam in het opdrachtgeversoverleg ook het besluit doorgegeven aan de 

burgemeester en wethouders. Zij nemen ook plaats in het bestuurlijk overleg, waarin dan 

vervolgens het besluit genomen zal worden.  

Rijkswaterstaat houdt bij projecten het MIRT-proces aan. MIRT staat hierin voor het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Witteveen+Bos houdt dit proces 

ook aan bij de projecten die zij voor Rijkswaterstaat uitvoeren. In dit proces worden drie 

Figuur A2: Besluitvormingsmodel project Zuidasdok 
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fasen onderscheiden: de verkenning, de planuitwerking en de realisatie. Hierbij horen vijf 

beslismomenten: de startbeslissing, de voorkeursbeslissing, de projectbeslissing, de 

uitvoeringsbeslissing en de opleveringsbeslissing. Project Zuidasdok bevindt zich momenteel 

in de planuitwerkingsfase en in 2015 zal er een tracébesluit worden genomen.  

Voor VM is de verkenning een belangrijke fase gezien er vanaf hier wordt gewerkt naar 
een voorkeursbeslissing waarin het voorkeursalternatief goedgekeurd kan worden. Deze 
verkenningsfase kan worden onderverdeeld in meerdere deelfasen. Hierin worden er eerst 
meerdere oplossingen gegenereerd en blijven er na de eerste zeef drie oplossingen over. Deze 
drie oplossingen worden vervolgens beoordeeld en geëvalueerd waarna er na de tweede zeef 

een voorkeursoplossing overblijft die tot een voorkeursbeslissing leidt. Bij het project 
Zuidasdok is er in 2012 een voorkeursbeslissing genomen.  

A2.1.3   VALUE MANAGEMENT 

In dit onderdeel wordt de VM studie doorgenomen die voor project Zuidasdok is 

gehouden. Deze studie is gehouden in het begin van 2014 toen de voorkeursbeslissing al 

genomen was en men bezig was met de planuitwerkingsfase. Hiervoor zijn vier verschillende 

issues geselecteerd waar wat ruimte was voor een mogelijke optimalisatie.  

Algemene informatie  

Data VM sessies: 23 januari en 10 februari 2014  

Opdrachtgever VM studie: Technisch Manager Witteveen+Bos   

Opdrachtnemer VM studie: Witteveen+Bos  

Facilitatoren VM studie: 3  

Aantal deelnemers: 22  

Doel van de studie  

Het doel van de VM studie voor de Zuidasdok deel A10 is als volgt geformuleerd: Het integraal 

beschouwen van (combinaties van) varianten en modules ten bate van de effectennota 

waardoor de effecten en argumenten integraal beschouwd worden en daardoor een ‘best 

suggestion’ kan worden gedaan aan de beslissers. Hierbij ligt de focus op vier issues: 

1. Inrichting parallelstructuur noordwest (varianten een en twee); 

2. Inrichting A10 (tunnellengte, -hoogte, openbare ruimte tussen tunnelmond en A10 west 

en inpassing geluidwerende maatregelen); 

3. Inpassing parallelstructuur zuidbaan A10 (buiten pergola-constructie om); 
4. Optimaliseren A10 door dynamisch verkeersmanagement (DVM). 

 

Voor issue één worden geen nieuwe alternatieven gegenereerd maar wordt de waarde 

beschouwd van twee al eerder bedachte varianten. De gewenste eindresultaten van de VM 

studie voor het project Zuidasdok zijn: 

- Varianten die kosten en/of tijd besparen; 

- Varianten die de functionaliteit verbeteren; 

- In beeld brengen van voor- en nadelen waardoor explicietere besluitvorming kan 

plaatsvinden; 

- Een check van de projectfuncties en de scope door middel van functieanalyse; 

- Meer grip op voor- en nadelen van ontwerpen; 

- Betere communicatie tussen disciplines en partijen door in een integraal team na te 

denken over de functies en prestatiecriteria van het systeem. 
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Uitvoering VM studie   

Het stappenplan is uitgevoerd zoals is weergegeven in Figuur A. In het stappenplan is te zien 

dat bij deze workshop de functieanalysefase wordt is door de facilitatoren. De presentatie- en 

implementatiefase zijn niet uitgevoerd. 

 

Figuur A3: Stappenplan VM studie Zuidasdok A10 

Voorbereiding van de VM studie 

Bij de deelnemerslijst valt op dat een groot aantal deelnemers van Rijkswaterstaat (elf 

deelnemers) afkomstig is en een beperkt aantal deelnemers van de gemeente Amsterdam 

(één deelnemer). Daarnaast was het omgevingsteam van Zuidasdok beperkt 

vertegenwoordigd. Tijdens de eerste sessie werd duidelijk dat dit gevolgen heeft voor een 

aantal onderdelen van de VM studie, vooral bij de ranking van de prestatiecriteria en bij de 

waardering van oplossingen. Met deze gevolgen is rekening gehouden bij het geven van 

aanbevelingen. Daarnaast waren er bij de eerste sessie vijf deelnemers afwezig en bij de 

tweede sessie zes deelnemers afwezig. Van de gemeente Amsterdam was er bij de eerste 

sessie een andere afgevaardigde aanwezig dan bij de tweede sessie.  

Uitgangspunten van de VM studie 

De vier issues hebben ieder verschillende uitgangspunten en randvoorwaarden. Bij deze 

studie vormen de vier issues de ontwerpproblemen die het projectteam op dat moment zag. 

De ontwerpruimte was al wel redelijk beperkt door de keuzes en ontwerpbeslissingen die het 

projectteam al had genomen.  

Bij de eerste issue zijn er randvoorwaarden en aandachtspunten gegeven omdat er twee 

varianten waren ontworpen waar men tussen kon kiezen. Men kon hier zijn of haar voorkeur 

aangeven, maar zelf geen ideeën leveren. Het kiezen van de voorkeur gebeurde op basis van 

prestatiecriteria die door de deelnemers zelf waren bepaald, waardoor de twee varianten wel 

op hun waarde werden beoordeeld.  

Bij de tweede issue kon er nagedacht worden over de tunnellengte, tunnelhoogte, 

inpassing tunnelmonden en de inpassing van geluidswerende maatregelen. Hierbij was de 

randvoorwaarde dat de tunnel tussen bepaalde plekken gesloten was, stond de doorrijhoogte 

vast, moesten de fietsverbindingen in stand worden gehouden en moesten ook de locaties van 

ventilatoren, kabels en leidingen in stand worden gehouden.  
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Het doel van het derde issue was om de inpassing van een verlegde parallelrijbaan te 

onderzoeken. Hierbij mochten de stand en de hoek van een kunstwerk onder het spoor door 

en de boogstralen van de rijbaan niet ter discussie worden gesteld. Daarnaast moest de 

parallelrijbaan door het derde of vierde portaal kruisen en moest ook hier het fietspad 

functioneel blijven.  

Het vierde issue betrof het optimaliseren van de doorstroming door een optimale 

verdeling van het verkeer in het netwerk. Hierbij werd gekeken naar de invloed van DVM op 

de prestaties van de Zuidas en naar mogelijk slimme DVM maatregelen. Hierbij mocht niet 

worden gekeken naar de veiligheid van de tunnel en mocht de A10 er niet onacceptabel onder 

leiden. Achteraf bleek dat een groot deel van de DVM buiten hun scope lag en dat dit niet 

geïmplementeerd zou worden.  

Begeleiding van de VM studie 

De VM studie werd begeleid door drie value engineers. Eén hiervan werkte tijdens de VM 

studie bij Rijkswaterstaat en twee werkten er bij Witteveen+Bos. Hierdoor was er een 

gemengd team. De drie facilitatoren namen tijdens de creatieve fase ieder een subgroep van 

vijf à zes personen op zich en gingen daarbij in carrouselvorm langs de issues. 

Locatiebezoek 

Er is geen locatiebezoek aan het project geweest. Er was wel kaartmateriaal en 

informatie aanwezig.  

Verloop van de VM studie 

De workshops voor deze VM sessie zijn gehouden in twee dagdelen. De eerste van 13:00 

tot 18:00 (5 uur) en de tweede van 9:00 tot 12:30 (3,5 uur). Dit is weinig tijd voor een 

volledige VM studie die meestal minimaal twee hele dagen in beslag neemt. De begeleiders 

hebben daarom ook al een aantal onderdelen voorbereid om sommige stappen sneller te 

doorlopen.  

Prestatiecriteria  

De prestatiecriteria waar de alternatieven op zijn beoordeeld zijn van tevoren door de 

VM facilitatoren voorbereid. Zij hebben tijdens de eerste sessie een voorstel gedaan voor de 

prestatiecriteria en deze zijn door de deelnemers doorgenomen en besproken. Naar 

aanleiding hiervan is er een kleine wijziging in de prestatiecriteria geweest.  

Omdat de verschillende stakeholders niet evenredig verdeeld waren bij de VM studie van 

Zuidasdok is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Uit deze gevoeligheidsanalyse bleek dat 

de weging van de prestatiecriteria voor issues een, drie en vier geen invloed heeft op de 

resultaten. Voor issue twee bleek dit wel (maar beperkt) het geval te zijn. Hier wordt bij de 

beschouwing van de waarde nader op ingegaan. Bij de evaluatie is niet alleen gekeken naar 

de totale waarde van een oplossing maar ook naar de score per individueel 

prestatiecriterium, hierdoor kan ook voor dit issue nader inzicht voor verdere uitwerking 

worden verkregen.  

Functieanalyse  

In deze VM studie is de functieanalyse gedaan door middel de Functional Analysis System 

Technique (FAST). Deze is van tevoren gemaakt en per issue is tijdens de VM sessie besproken 

wat van belang is voor deze VM studie. 
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Ideeëngeneratie  

Het doel van ideeëngeneratie was om een grote hoeveelheid ideeën te genereren op een 

paar vooraf geselecteerde functies uit het FAST-diagram. De op het FAST-diagram 

geselecteerde functies worden het meest kansrijk geacht om anders ingevuld te kunnen 

worden, dat wil zeggen beter en/of goedkoper. In drie groepen zijn voor de onderstaande 

issues kansrijke ideeën gegenereerd:  

- Issue twee: Inrichting A10; 

- Issue drie: Inpassing parallelstructuur zuidbaan A10; 

- Issue vier: Optimalisatie A10 door DVM. 

 

Voor de eerste issue zijn er geen ideeën gegenereerd. Voor issue twee zijn er drie ideeën 

gegenereerd waarvan er twee zijn meegenomen als kansrijk idee. Voor de derde issue zijn er 

vier ideeën gegeneerd en zijn er ook twee meegenomen als kansrijk idee. Eén kansrijk idee 

betrof een heroverweging. Voor de vierde issue zijn er zeven ideeën gegenereerd en zijn er 

ook twee meegenomen in het vervolg van het proces.  

Tijdens de tweede sessie is bij de indeling van de groepen rekening gehouden met de 

deskundigheid van de personen zodat in elke groep voldoende deskundigheid voor het 

betreffende issue is opgenomen. Elke groep werkte één idee uit en de groepen bestonden uit 

vijf à zes personen. Voor issue twee is er besloten om ideeën als een kleinere dekking en een 

kortere tunnelmond mee te nemen als aanbeveling. Hierdoor is er minder materiaal nodig. 

Wel is er nog nader onderzoek nodig, naar de consequentie van dit idee.  

Bij de derde issue bleek dat er tijdens de twee issues nieuwe informatie naar voren is 

gekomen waardoor issue drie vervalt zoals deze was. Een andere randvoorwaarde (het niet 

kunnen verplaatsen van een gasgeïsoleerde kabel) was nu een issue geworden. Er is daarom 

besloten om issue drie te wijzigen. Vanwege deze gewijzigde uitgangspunten is op de tweede 

dag van de VM sessie besloten een verschuiving richting het politieschoolterrein niet te 

onderzoeken maar in plaats daarvan andere verbeteringen van de verbindingsboog te 

onderzoeken. Als voorstel is hierbij geopperd de parallelweg onder een weg door aan te 

leggen, zodat hij een heuvel minder heeft. Deze oplossing is echter wel duurder. De vierde 

issue richt zich op de koppeling met het stedelijk wegennet door informatievoorzieningen en 

afstellingen van de verkeersregelinstallaties. Dit zijn vooral kansen voor de gemeente 

Amsterdam, omdat het omliggende gebied buiten de scope valt. 

Scoren ideeën op prestatiecriteria  

Voor de eerste issue zijn er bij dit onderdeel twee varianten beoordeeld. Deze zijn beide 

beter dan de basisvariant. De eerste variant is hierbij even duur als het originele idee omdat 

het slechts om andere markeringen op de weg gaat. De tweede variant is twee miljoen euro 

goedkoper door een eenvoudigere oplossing in het plan van 912 miljoen euro. De 

waardestijging is het hoogste voor de eerste variant.  

Voor de tweede issue is de tunnelmond verkort en de dekking verkleind. Hier is de 

variant niet op alle criteria verbeterd. Deze is 29 miljoen euro goedkoper. De waarde is 

hierdoor beperkt toegenomen. De waarde neemt af als de prestatiecriteria anders zou zijn 

gewogen gezien de onevenredige groepsverdeling. Hierdoor is de waardestijging te 

betwisten. 

Bij de derde issue is er een wisselend resultaat wat betreft de prestatiecriteria en scoren 

er drie slechter en zes beter in vergelijking met het nulvariant. De kosten zijn tijdens de VM 
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studie niet in detail bekeken en daarom gelijk gehouden. Hierdoor is de waarde hoger 

beoordeeld bij de varianten die meer functionaliteit boden. Een ‘onderdoorgang’ van een weg 

zal echter wel een redelijke kostenpost vormen. De waardestijging is hierdoor te betwisten. 

Bij de DVM-variant is er ook een wisselend beeld wat betreft de prestatiecriteria. Vier 

criteria scoren beter en twee scoren slechter. De kosten van het DVM-systeem worden 

geschat op 10 miljoen euro en er lijkt sprake te zijn van een waardetoevoeging van enkele 

procenten. 

A2.1.4  IMPLEMENTATIE 

In dit onderdeel wordt behandeld hoe de implementatie is verlopen van de VM resultaten 

in het besluitvormingsproces die in de vorige onderdelen van deze paragraaf zijn behandeld. 

Informatie betreffende de implementatie volgt zowel uit deze voorgaande delen, als uit de 

interviews die zijn gehouden en de project- en VM documenten die relevant zijn bevonden. 

Voor de project Zuidasdok zijn vijf personen geïnterviewd: 

1. Facilitator (Rijkswaterstaat); 

2. Facilitator (Witteveen+Bos); 

3. Ontwerpleider (Witteveen+Bos); 

4. Planontwikkelaar (Rijkswaterstaat); 

5. Technisch manager (Rijkswaterstaat). 

 

Deze vijf personen hebben verschillende taken gehad bij de VM studie. Hierdoor was het 

mogelijk om de VM studie vanuit verschillende kanten te belichten en vormen de interviews 

samen één compleet verhaal.  

Implementatieresultaten 

Tijdens de interviews met betrokkenen van de VM studie van de Zuidasdok blijkt dat de 

overheid nauw betrokken is bij het project doordat er drie verschillende opdrachtgevers 

betrokken zijn. Zo liepen de meningen van Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam op 

sommige onderdelen erg uiteen terwijl er in een VM studie iets gezamenlijk wordt 

overeengekomen. De facilitatoren hebben na oplevering van het VM rapport de 

implementatie overgelaten aan het projectteam en lieten ook de implementatie aan hun over. 
Daarnaast had de VM studie geen plek in het ontwerpproces.  

De ontwerpleider van de Zuidasdok is tevreden over het verloop van de implementatie 

van VM resultaten, al zijn er volgens hem wel verbeteringen mogelijk. Sommige gevonden 

oplossingen waren al varianten in het proces en kwamen door de VM studie onder de 

aandacht. De reden dat de meerderheid van de aanbevelingen zijn is omdat deze 

aanbevelingen haalbaar waren of al bestonden. Als de VM studie eerder zou zijn gehouden 

zou er wellicht meer mogelijk zijn geweest door een bredere scope te nemen waarin nog 

weinig vast zou staan.   

De facilitator was zelf niet betrokken bij het project en heeft alleen de VM studie 

gehouden. De facilitatoren hadden na oplevering van het VM rapport de implementatie 

overgelaten aan het projectteam. De VM studie volgens de facilitatoren geen plek in het 

ontwerpproces en was er niemand die verantwoordelijkheid voor de resultaten nam. De 

uitkomst was vrijwillig toe te passen en ook de klant gaf niet aan wat hij met de resultaten 

wilde doen. Volgens de facilitatoren is het belangrijk dat de VM studie in het primaire proces 

wordt gevoegd en dat er een eigenaar van de resultaten van de VM studie wordt aangewezen. 

Nu kon de studie ‘afgevinkt’ worden en bleef het daarbij, al zijn er nog wel wat resultaten 

geïmplementeerd doordat deze al waren verwerkt in de bestaande variant. 
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Rijkswaterstaat was vooral gefocust op de doorstroming van het gebied, terwijl de 

gemeente Amsterdam zich juist wilde richten op zoveel mogelijk beperking van de overlast 

en daarom geen kortere tunnel wilde. Volgens de technisch manager zag niet iedereen de VM 

studie zitten en werd de studie voor politieke doeleinden gebruikt waardoor sommige 

genodigden niet op kwamen dagen. De gemeente Amsterdam was bang om al gemaakte 

besluiten weer bespreekbaar te maken in de politiek. Zo blijkt uit documentatie dat de 

gemeente Amsterdam geen kortere tunnel zou accepteren en zou stoppen met het project als 

deze korter zou worden. Het Ingenieursbureau Zuidasdok bracht daarnaast de VM studie te 

weinig onder de aandacht volgens de manager en was zelf ook niet volledig aanwezig. De 

studie werd kortdag geregeld, dus moesten ad hoc dingen worden geregeld, deelnemers 

worden uitgenodigd en informatie worden verzameld. Hierdoor is het niet gelukt om de 

gemeente Amsterdam in een goede bezetting aanwezig te laten zijn. De technisch manager is 

van mening dat er een oorzaak van de late organisatie ligt in het werkproces van de 

werknemers. De werknemers zijn nog niet gewend om een VM studie te houden waardoor de 

VM studie naast hun normale taken moet worden gehouden. Door tijdsdruk valt men snel 

terug op de normale gang van zaken waardoor de VM studie op de achtergrond verdwijnt.  

Uit documentatie blijkt ook dat de VM studie een parallel proces was die niet was 

ingehaakt in het primaire ontwerpproces. Volgens de facilitatoren had de VM studie hierdoor 

een beperkt effect. De facilitatoren vormden een buitenstaand team waardoor deze makkelijk 

opzij konden worden geschoven. Doordat het besluitvormingsproces politiek geladen was, 

leek deze volgens de facilitatoren los te staan van de vakinhoudelijke input. Politieke 

belangen hebben hierdoor meer prioriteit en kan de implementatie van rationele oplossingen 

belemmeren. Een facilitator merkte op dat de besluitvorming invloed had op de 

implementatie. Stellingen waren al ingenomen en vernieuwende uitkomsten waren niet meer 

mogelijk. De ideeën die wel zijn geïmplementeerd, zijn toegepast omdat dat geen risicovolle 

of politiek beladen ideeën waren. De scope was ook beperkt om dit te voorkomen.  

A2.2  ANALYSE PROJECT AFSLUITDIJK 

In dit onderdeel wordt project Afsluitdijk doorgenomen. Hierbij wordt eerst de 

organisatie en het besluitvormingsmodel weergegeven, waarna er wordt ingegaan op het VM 

proces en de implementatie.  

A2.2.1  PROJECTORGANISATIE 

Het project Afsluitdijk is een project vanuit de staat en heeft daarom voor een gedeelte 

dezelfde betrokken partijen in de organisatie als bij project Zuidasdok. Zo is het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu de opdrachtgever op bestuurlijk niveau. Echter is bij dit project 

een onderscheid gemaakt tussen de ‘nationale’ waterveiligheid en het ‘regionale’ waarmaken 

van ambities. In Figuur A4 is weergegeven hoe de stuurgroep eruit ziet voor de nationale 

opdracht.  
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Figuur A4: Organisatie project Afsluitdijk 

Zoals is weergegeven in Figuur A4 was de Directeur-Generaal Ruimte en Water degene 

die het project namens het ministerie uitbesteedde aan Rijkswaterstaat. De Directeur-
Generaal van Rijkswaterstaat nam het project aan en delegeerde deze naar de 

Hoofdingenieur-Directeur Midden-Nederland. Deze laatstgenoemde is hiermee 

verantwoordelijk voor het dagelijkse toezicht op de projectorganisatie die wordt geleid door 

een projectdirecteur. De projectdirecteur staat aan het hoofd van de omgevingsmanager, de 

risicomanager, de technisch manager en de contractmanager. Hij wordt bijgestaan door een 

projectmanager. Als het projectteam besluit dat er een scopewijziging nodig is, bijvoorbeeld 

om een VM resultaat mogelijk te maken, dient degene met het mandaat uiteindelijk het 

mandaat te nemen. Bij de grootste scopewijzigingen dient dit door de minister te gebeuren.  

Bij projecten van Rijkswaterstaat wordt onderscheid gemaakt tussen de regionale en 

nationale afdelingen. In dit soort grote projecten komt deze verdeling terug door een 

omgevingsmanager vanuit de regionale afdeling aan te wijzen en een contract- en technisch 

manager van de afdeling Grote Projecten en Onderhoud aan te wijzen. Vanuit welke afdeling 

de projectdirecteur wordt aangewezen, wordt bepaald aan de hand van de projectfase. 

Tijdens de ontwikkelingsfase komt het initiatief vaak vanuit de regionale afdeling en tijdens 

de realisatiefase komt deze vaak vanuit Grote Projecten en Onderhoud. Voor het project 

Afsluitdijk is er een projectdirecteur gekozen vanuit de afdeling Grote Projecten en 

Onderhoud.  

A2.2.2  BESLUITVORMING 

De besluitvorming verliep volgens de hierboven beschreven stuurgroep. Bij afwijkingen 

van de besluitvorming kon er direct worden ingegrepen door het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. Gezien project Afsluitdijk een groot project is, is er op het niveau van 

de Directeur-Generaal een managementgroep gevormd met de naam Stuurgroep 

Infrastructuur en Milieu Afsluitdijk.  
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Figuur A5: Besluitvormingsmodel regionale en nationale ambities Afsluitdijk 

De Stuurgroep Infrastructuur en Milieu Afsluitdijk bestaat uit de Directeur-Generaal 

Rijkswaterstaat, de Directeur-Generaal Ruimte en Water, de Hoofdingenieur-Directeur 
Midden-Nederland, de Directeur Financiën, Management en Toezicht en de Directeur 

Bestuurlijke en Juridische Zaken. De projectorganisatie rapporteerde aan de Hoofdingenieur-

Directeur Midden-Nederland en aan de Stuurgroep Infrastructuur en Milieu Afsluitdijk. Het 

formele besluitvormingsproces werd gedaan door deze laatstgenoemde die verantwoording 

moesten afleggen aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu.  

De besluitvorming van het andere gedeelte van de opdracht, de realisatie van regionale 

doelen, werd gedaan door een andere stuurgroep. De integratie van de twee verschillende 

groepen werd gedaan op bestuurlijk niveau door een bestuurlijke stuurgroep zoals 

weergegeven in Figuur A5. De figuren met de zwarte lijn zijn onderdeel van de het ‘nationale’ 

waterveiligheid en de figuren met de grijze lijn vormt de groep die verantwoordelijk is voor 

het ‘regionale’ waarmaken van ambities. 

De opdracht was omschreven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen 

met Rijkswaterstaat is deze opdracht besproken en uiteindelijk aangenomen. Rijkswaterstaat 

heeft de opdracht uitbesteedt aan de projectorganisatie die vervolgens de scope, planning, 

budget, en dergelijke hebben opgesteld. De Directeur-Generaal heeft deze toen goedgekeurd. 

In het document ‘Werkwijzer Aanleg’ van Rijkswaterstaat staan de proceseisen die behoren 

bij de projectorganisatie. Aan de hand hiervan is besloten dat dit project met een ‘Design, 

Build, Finance and Maintain’ contract aanbesteedt zal worden. Dit besluit is genomen na het 

MIRT 2 besluit door de Stuurgroep Infrastructuur en Milieu. Het ministerie heeft dit besluit 

vervolgens officieel goedgekeurd.  

A2.2.3   VM STUDIE 

Algemene informatie  
Data VM sessies: 21 augustus en 29 augustus 2014  

Opdrachtgever project: Rijkswaterstaat   

Opdrachtnemer VM studie: Witteveen+Bos  

Facilitatoren VM studie: 3  

Aantal deelnemers: 16  

Doel van de studie  

Het doel van de VM studie voor het project Afsluitdijk (Dijkgedeelte) was om alternatieve 
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oplossingen te vinden waarbij de kosten werden verlaagd en de functionele prestaties 

werden verhoogd. 

Scope van de VM studie  

De fysieke scope van de VM studie betreft de dijk en niet de kunstwerken. Het betreft het 

algemene dijklichaam van de Afsluitdijk tussen Kornwerderzand en Den Oever. 

Uitvoering van de VM studie  

In Figuur A6 is weergeven hoe het gebruikte stappenplan eruit ziet van de VM studie en welke 

stappen er zijn uitgevoerd in welke workshop. 

 

Figuur A6: Stappenplan VM studie Afsluitdijk 

Voorbereiding 

In de voorbereidingsfase is in overleg met het projectteam de samenstelling bepaald van de 

deelnemers die zijn uitgenodigd voor de VM studie. Hierbij is doelbewust een mix gemaakt 

tussen specialisten en tevens hebben enkele projectonafhankelijke deskundigen 

deelgenomen. Hierdoor wilde men de kans vergroten om andere oplossingsrichtingen voor 

het project te ontdekken. Gekozen is om deze VM studie uitsluitend met werknemers van 

Rijkswaterstaat uit te voeren aangevuld met deskundigen van Witteveen+Bos.  

Uitgangspunten van de VM studie  

De uitgangspunten van de studie worden gevormd door de gestelde randvoorwaarden. Dit 

zijn punten waar de ontwerpen aan moeten voldoen en komen bij het verloop van de VM 

studie aan bod. 

Begeleiding van de VM studie  

De studie werd begeleid door één facilitator van Rijkswaterstaat en twee facilitatoren van 

Witteveen+Bos. Hierdoor kwamen de facilitatoren van verschillende organisaties waardoor 

men wellicht minder het idee had dat buitenstaanders zich met ‘hun’ project bemoeiden. 

Locatiebezoek 

De VM studie vond op een locatie plaats nabij het project en aan het water waardoor dit een 

inspirerende omgeving was. 
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Verloop van de VM studie  

Informatiefase 

De informatiefase is gedaan om alle deelnemers van de studie op een gelijk kennisniveau 

te brengen. Dit is gebeurd door: 

- Een toelichting van de technisch manager waarin de historie van het project en het 

referentieontwerp is toegelicht; 

- “Good Question”; methode waarbij deelnemers aan elkaar vragen konden stellen.  

- Pareto-analyse van de kostenraming: welke kostenposten zorgen voor 80% van de 

totale kosten;  

 

De prestatiecriteria zijn gedestilleerd uit het overzicht van mogelijke prestatiefactoren uit 

het Startdocument Planuitwerking. De deelnemers hebben aan de hand hiervan aangegeven 

wat zij belangrijk vonden voor dit vraagstuk en hebben deze gewogen. De ambities van de 

stuurgroep kwamen niet overeen met de weging van de prestatiefactoren door de 

deelnemers, daarom is in overleg met het projectteam en de deelnemers besloten om de 

weging van de prestatiefactoren niet te betrekken in een berekening van de waarde van de 

oplossingsrichtingen. 

Vervolgens zijn de randvoorwaarden van de VM studie vastgesteld. De randvoorwaarden 

zijn beschouwd als criteria waaraan elk alternatief dient te voldoen. De randvoorwaarden zijn 

als volgt: 

- Waterveiligheid 1:10.000 jaar tot ten minste 2050 (huidige overschrijdingskans); 

- Geen significante negatieve effecten op Natura 2000 gebied Waddenzee; 

- Groene vegetatieve uitstraling vanaf de A7; 

- Uitvoeringsperiode in stormseizoen, maar bij verzwakking buiten stormseizoen; 

- Eind 2021 afgerond;  

 

Randvoorwaarden vanuit uitgangspuntennotitie: 

- Ontwerpperiode Dijk: 2050 (wens voor buitenbekleding: 2100); 

- Overslagbestendigheid niet meer dan 30 liter per seconde per strekkende meter; 

- Vormgevingsaspecten: eenduidig lijnontwerp en uniform dijkprofiel; 

- Ten minste 1 fietspad op de Afsluitdijk;  

 

Functieanalyse  

De functieanalyse van dit project is gedaan door middel van een FAST-diagram. Bij deze VM 
studie is het (technische) referentie-alternatief vertaald naar een functionele beschrijving. De 

functieanalyse helpt ook bij het denken vanuit oplossingsruimte en kan helpen bij het nagaan 

welke functionaliteit uitgevraagd moet worden aan de aanbesteding. 

Op basis van de Pareto-analyse is specifiek nagegaan wat de functies zijn van breuksteen 

en betonzuilen. Het FAST-diagram was het uitgangspunt voor de creatieve fase. Er is 

gezamenlijk vastgesteld wat belangrijkste functies zijn om een basis te bieden voor de 

creatieve fase. 

Ideeëngeneratie 

De creatieve fase is opgedeeld in twee rondes. In de eerste ronde is de “brainwriting 

methode”, met als principe “niets is fout” gebruikt. In carrouselvorm zijn de subgroepen langs 

clusters gelopen en hebben daar ten opzichte van de vorige groep nieuwe ideeën bedacht om 

bepaalde functionaliteiten op een andere wijze in te vervullen dan is voorgesteld in het 
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referentieontwerp. Hierbij is geprobeerd ideeën te ontwikkelen die de waarde kunnen 

optimaliseren waarbij de focus lag op verlaging van kosten bij zoveel mogelijk behoud van 

functionele prestatie. In ronde twee is gevraagd aan twee subgroepen om, aanvullend op de 

in ronde één gegeneerde ideeën, te bekijken wat goede ideeën zijn. In de creatieve fase zijn in 

ruim 140 ideeën ontstaan die mogelijk waarde toevoegend zouden zijn ten opzichte van het 

referentieontwerp.  

Scoren ideeën op prestatiecriteria  

Uit de groslijst met alle ideeën zijn een aantal kansrijke ideeën geselecteerd. Deze zijn 

geselecteerd door de deelnemers te laten stemmen op de ideeën die zij kansrijk achtten. Er 

zijn drie multidisciplinaire groepen gevormd om de kansrijke ideeën tot integrale 

oplossingsrichtingen uit te werken. Een aantal kansrijke ideeën wordt hierbij in meerdere 

groepen gebruikt.  

De uitkomsten van de ontwikkelfase bestaan uit een beschrijving en een schets, een 

toelichting op de oplossingsrichting, een validatie aan de randvoorwaarden, een korte 

kosteninschatting en een beschrijving van de te ondernemen implementatiestappen. Naast 

de argumenten van de teamleden zijn ook de specifieke beoordelingen van de 

specialisten/deskundigen per prestatiefactor weergegeven. Bij de overall scoring is gebruik 

gemaakt van het VM beoordelingskader. Iedere deelnemers in de groep heeft specifiek gelet 

op één of meerdere prestatiefactoren. De impact op de kosten is vanwege de 

vertrouwelijkheid niet in te zien.  

Vervolgstappen na de workshops  

In de VM studie was het, gezien de beschikbare tijd, niet mogelijk om alle stappen uit het 

stappenplan volledig te doorlopen. Per stap is beschreven welke aanvullende acties nog nodig 

zijn voor het volledig afronden van de VM studie. De ontwikkelingsfase diende, afhankelijk 

van besluitvorming hierover, na de VM studie verder doorgezet te worden om de 

alternatieven meer gedetailleerd uit te werken qua scope en kosten. De presentatiefase is niet 

doorlopen. 

Na afloop van de VM studie is een rapport opgesteld over het verloop en alle uitkomsten 

van de VM studie. Afhankelijk van de besluitvorming op basis van de VM studie konden 

alternatieven verder worden ontwikkeld en daadwerkelijk worden geïmplementeerd in de 

vervolgfase van het project.  

A2.2.4.  IMPLEMENTATIE 

In dit onderdeel wordt behandeld hoe de implementatie is verlopen van de VM resultaten 

in het besluitvormingsproces die in de vorige onderdelen van deze paragraaf zijn behandeld. 

Informatie betreffende de implementatie volgt zowel uit deze voorgaande delen, als uit de 

interviews die zijn gehouden en de documenten die relevant zijn bevonden. Voor de project 

Afsluitdijk zijn er vijf personen geïnterviewd. Dit zijn de volgende personen geweest: 

1. Facilitator (Rijkswaterstaat); 

2. Co-facilitator (Witteveen+Bos); 

3. Opdrachtgever studie en technisch manager (Rijkswaterstaat); 

4. Teamlid disciplineleider dijk (Rijkswaterstaat); 

5. Teamlid duurzaamheid/vormgeving (Rijkswaterstaat); 

 

Deze vijf personen hebben verschillende taken gehad bij de VM studie. Hierdoor was het 

mogelijk om de VM studie vanuit verschillende kanten te belichten en vormen de interviews 

samen één compleet verhaal.  
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Implementatieresultaten  

Tijdens de interviews met betrokkenen van de VM studie van de Afsluitdijk blijkt dat de 

opdrachtgever van de VM studie de implementatiediscussie eerder had willen voeren zodat 

de resultaten integraal toegepast hadden kunnen worden in het referentieontwerp. Volgens 

hem zijn er minder beperkingen van het bestuurlijk orgaan of met de planning als de VM 

studie eerder wordt gehouden. In het plan van aanpak voor het project stond beschreven dat 

er ‘VM achtige’ workshops gehouden zouden kunnen worden, maar deze waren niet specifiek 

of met een doel aangeboden. Het werd benoemd als een mogelijkheid om eventueel te doen 

en is uiteindelijk gedaan toen de projectleider nog niet geheel tevreden was over de kosten 

van bepaalde onderdelen in het referentieontwerp.  

De ideeën die zijn geïmplementeerd, zijn door individuele projectmedewerkers in het 

ontwerp verwerkt. Hierdoor is geen formele besluitvorming geweest ten aanzien van deze 

implementatie. Achteraf had de opdrachtgever van de VM studie besluitvorming willen 

hebben in het kernteam. Daarnaast vond hij dat de VM studie te laat plaatsvond in het 

ontwerpproces. Als er in het laatste stadium nog onderdelen aangepast worden kan dat effect 

hebben op het Milieueffectrapportage, het Rijksinpassingsplan en het ontwerp. Meerdere 

ideeën zijn zomaar geïmplementeerd in het ontwerpproces waardoor het zwaardere 

consequenties had kunnen hebben omdat er nog niet genoeg over was nagedacht. Als 

voorbeeld noemt de opdrachtgever van de VM studie de betonkubussen. Witteveen+Bos heeft 

dit geïmplementeerd in hun ontwerpproces terwijl Rijkswaterstaat nog niet had laten weten 

of dit echt de bedoeling was. Hierover had volgens hem besluitvorming moeten plaatsvinden. 

Volgens de opdrachtgever van de VM studie is de implementatie is niet perfect is gegaan 

omdat de resultaten niet volgens het juiste proces zijn geïmplementeerd. De implementatie 

is niet verlopen zoals dat volgens hem zou moeten en eigenlijk had er eerst een rapportage 

met adviezen moeten komen waarover het kernteam een besluit had kunnen nemen. 

Het besluitvormingsproces heeft de implementatie beïnvloed volgens de technisch 

manager. De eis van een fietspad kwam volgens hem vanuit de politiek/omgeving en zou veel 

moeite kostten om in te passen. “Als deze eis eerder was gekomen was er eerder rekening 

mee gehouden. Dit is een debat geweest omdat het een lastige eis was en pas gaandeweg het 

ontwerp duidelijk werd wat de impact was. Door de VM studie kreeg dit weer de aandacht. 

Witteveen+Bos was gericht op de waterbouw en minder op de politiek. Er zijn door de VM 

studie wel weer issues op de agenda gekomen, maar het is lastig om het onderscheid te maken 

tussen al die lopende processen waar VM er één van was. Het effect van VM is daardoor niet 

merkbaar. “ 

A2.3  ANALYSE PROJECT A9 AMSTELVEEN 

In dit onderdeel wordt project A9 Amstelveen doorgenomen. Hierbij wordt eerst de 

organisatie en het besluitvormingsmodel weergegeven, waarna er wordt ingegaan op de VM 

en de bijbehorende resultaten.  

A2.3.1   PROJECTORGANISATIE 

Project A9 Amstelveen is een onderdeel van het project Schiphol – Amsterdam - Almere 

waarbij de verkeerscapaciteit tussen deze drie steden wordt uitgebreid. Het deelproject A9 

Amstelveen betreft de Rijksweg A9 van knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt 

Holendrecht. De A9 loopt daarbij dwars door gemeente Amstelveen. Zoals weergegeven in 

Figuur A7, is net zoals bij de voorgaande projecten het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project Schiphol – Amsterdam – Almere. 
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Op het moment dat er een scopewijziging plaatsvindt, wellicht door een VM studie, dient deze 

organisatie doorlopen te worden tot de gemandateerde een besluit mag nemen. 

 

Figuur A7: Organisatie project A9 Amstelveen 

Via de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu wordt dit project uitbesteedt aan 

Rijkswaterstaat. Bij Rijkswaterstaat is de Directeur-Generaal de eindverantwoordelijke. De 

nationale afdeling Grote Projecten en Onderhoud heeft dit project in zijn portefeuille en heeft 

dit onderverdeeld in vijf deelprojecten. Het deelproject A9 Amstelveen is ingedeeld volgens 

de Integrale Project Management (IPM)-rollen waarbij er onder de projectdirecteur een 

omgevingsmanager, een contractmanager en een technisch manager zitten. Het college van 

Burgemeester en Wethouders en de regionale overheden staan in contact met de 
deelprojecten die voor hun relevant zijn en hebben inspraak bij het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu.  

A2.3.2  BESLUITVORMING 

Het SAA-project bestaat uit vijf deelprojecten die allen het MIRT-proces volgen. In 2005 

is voor het gehele project de startnotitie gegeven. In 2010 is het ontwerp-tracébesluit 

opgeleverd en in 2011 was deze voltooid. In 2013 is voor het gehele SAA-project het 

tracébesluit ondertekend en onherroepelijk gemaakt. De gemeente Amstelveen zou €100 

miljoen bijdragen zodat er een tunnel gerealiseerd zou worden in plaats van dat de snelweg 
op maaiveld gerealiseerd zou worden. Door het inzakken van de vastgoedmarkt kon dat plan 

niet meer door de gemeente Amstelveen gefinancierd worden waardoor er een wijziging 

moest plaatsvinden. De gehele organisatie van het ministerie tot de projectorganisatie zelf 

heeft zich toen opnieuw over dit onderdeel moeten buigen waarna de 

wijzigingsovereenkomst van het Stroomlijnalternatief Planstudie SAA in 2014 is ondertekend 
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door de minister van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amstelveen. Dit gewijzigde 

plan betreft een verdiepte ligging van de weg in plaats van een tunnel. 

De besluitvorming van dit project verloopt net zoals bij project Zuidasdok via 

verschillende lagen. Rijkswaterstaat heeft het mandaat van de minister van Infrastructuur en 

Milieu gekregen om als opdrachtgever een groot gedeelte van de besluiten te nemen. Een 

aantal van deze besluiten zijn weer overgedragen aan het ingenieursbureau die het ontwerp 

maakt voor deze verdiepte ligging. Bij grote wijzigingen of afwijkingen van het project dient 

het plan opnieuw goedgekeurd te worden door de minister. Wijzigingen zijn hierbij lastig te 

realiseren gezien de Raad van State het tracébesluit al heeft genomen. 

A2.3.3 VM STUDIE 

Algemene informatie  

Data VM sessies: 12 november 2014 en 18 november 2014  

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat   

Opdrachtnemer VM studie: Witteveen+Bos  

Facilitatoren VM studie: 3  

Aantal deelnemers: 17  

Doel van de VM studie  

De aanleiding van de VM studie was het risico dat het binnen de gestelde kaders niet mogelijk 

was om een haalbare aanpassing van het tracébesluit op te stellen. Het doel van de VM studie 

van het plangebied van de A9 was om een integrale oplossing te vinden voor het plangebied 

in Amstelveen, ten behoeve van projectdoelstellingen ‘barrièrewerking verminderen’ en 

‘leefbaarheid verbeteren’.  

Scope van de VM studie  

De scope van de VM studie is het plangebied waar het tracébesluit wordt aangepast. In deze 

VM studie werden optimalisaties in het buiten het plangebied niet meegenomen. 

Uitvoering van de VM studie  

De VM studie is uitgevoerd volgens het stappenplan dat is weergegeven in Figuur A8. Hieruit 

blijkt dat de presentatiefase niet is uitgevoerd tijdens de workshop.  

 

 

Figuur A8: Stappenplan VM studie A9 Amstelveen 
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Voorbereiding van de VM studie  

De voorbereiding voor deze VM studie bestond uit het overleggen met de opdrachtgever, het 

opstellen van het draaiboek en het benaderen van deelnemers. Bij de studie waren bij de 

eerste studie twee deelnemers afwezig en bij de tweede studie waren drie deelnemers 

afwezig. Daarnaast verlieten vier deelnemers de eerste studie vroegtijdig en drie deelnemers 

de tweede studie voortijdig. Uit aandachtpunten uit de VM rapportage blijkt dat VM hierbij 

vooral is toegepast om het draagvlak van de omgeving te vergroten, ondanks dat waren er 

geen omwonenden aanwezig bij de studie.  

Uitgangspunten van de VM studie  

De volgende randvoorwaarden met betrekking tot het project stonden tijdens de VM studie 

vast en mochten niet ter discussie worden gesteld: 

- Geen oplossing op maaiveld of hoger; 

- Geen tunneloplossing (dak van overkappingen groter dan 250 meter); 

- Minimaal 2x4 rijstroken + vluchtstrook; 

- 2x3 rijstroken tijdens tijdelijke situatie; 

- Optimalisatie binnen plangebied; 

- Huidige op- en afritten behouden; 

- Geen extra grondverwerving; 

- Geen terugslag op A9. 

 

Begeleiding van de VM studie  

De studie werd begeleid door één facilitator van Rijkswaterstaat en twee facilitatoren van 

Witteveen+Bos. Hierdoor kwamen de facilitatoren van verschillende organisaties waardoor 

men wellicht minder het idee had dat buitenstaanders zich met ‘hun’ project bemoeiden. 

Locatiebezoek 

De eerste VM sessie vond plaats in het Raadhuis in Amstelveen en dus ook dichtbij het project. 

De tweede VM sessie was in het kantoor van Witteveen+Bos in Amsterdam. Er is met de 

deelnemers door het projectgebied gefietst. 

Verloop van de VM studie  

Prestatiecriteria  

De VM studie is gestart met het bepalen van de prestatiecriteria. Deze zijn het budget, de 

bruikbaarheid van de verbindingen, de toegankelijkheid en de beleving, de lokale inpassing 

en het wegbeeld van de A9. De deelnemers hebben als huiswerk de taak meegekregen om de 

prestatiecriteria te beoordelen. 

Functieanalyse 

De functieanalyse is gedaan door middel van een FAST-diagram. Hieruit blijkt dat het 

faciliteren van het wegverkeer en het faciliteren van de leefbaarheid in de omgeving en 

inpassing de belangrijkste functies zijn.  

Creatieve fase  

In de creatieve fase zijn ruim 170 ideeën ontstaan die mogelijk waarde kunnen ten 

opzichte van het schetsontwerp van het plangebied. Er is gebrainstormd over de volgende 

functies: 

- Optimaliseren diepteligging (doorzicht bieden); 

- Optimaliseren geluidsmaatregelen (beperken geluid); 
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- Beperken barrièrewerking; 

- Faciliteren leven (verbinden leefgebieden en aantrekkelijk maken leefgebied); 

- Identiteit uitstralen (beleving vanaf A9). 

 

Scoren ideeën op prestatiecriteria  

Uit alle bedachte ideeën zijn de kansrijke ideeën geselecteerd om verder uit te werken. 

Dit is gedaan door alle deelnemers te laten stemmen op de ideeën die zij het meest kansrijk 

achtten. Er zijn drie multidisciplinaire groepen gevormd om de kansrijke ideeën tot integrale 

oplossingsrichtingen uit te werken. Elke groep kreeg vier of vijf ideeën om die tegelijk in een 

plan uit te werken. Een aantal kansrijke ideeën wordt hierbij in meerdere groepen gebruikt. 

Ontwikkelfase 

Dit hoofdstuk beschrijft de uitkomsten van de ontwikkelfase. Per oplossingsrichting is: 

- Een beschrijving en schets opgenomen die de oplossingsrichting verduidelijkt; 

- Toegelicht hoe de oplossingsrichting scoort op de prestatiefactoren. Naast de 

argumenten van de teamleden zijn ook de specifieke beoordelingen van de 

specialisten/deskundigen per prestatiefactor weergegeven; 

- De oplossingsrichting gevalideerd aan de randvoorwaarden; 

- Een korte kosteninschatting opgenomen; 

- Een beschrijving opgenomen van te ondernemen implementatiestappen. 

 

De ideeën zijn duidelijk besproken in het eindrapport en de implementatie- en 

vervolgstappen per plan geven aan wat er nog moet gebeuren om met dit idee door te kunnen. 

Echter geven de vervolgstappen vooral nader onderzoek aan of moeten deze stappen nog 

bepaald worden. Het laatste plan geeft in detail aan hoe het idee geïmplementeerd moet 

worden en hoe draagvlak hiervoor gecreëerd kan worden; 

A2.3.4 IMPLEMENTATIE 

In dit onderdeel wordt behandeld hoe de implementatie is verlopen van de VM resultaten 

in het besluitvormingsproces die in de vorige onderdelen van deze paragraaf zijn behandeld. 

Informatie betreffende de implementatie volgt zowel uit deze voorgaande delen, als uit de 

interviews die zijn gehouden en de documenten die relevant zijn bevonden. Voor het project 

‘Verbreding A9’ zijn vijf personen geïnterviewd. Dit zijn de volgende personen geweest: 

1. Facilitator (Witteveen+Bos); 

2. Facilitator (Witteveen+Bos); 

3. Technisch manager (Witteveen+Bos); 

4. Adviseur vormgeving (Rijkswaterstaat); 

5. Omgevingsmanager (Rijkswaterstaat). 

 

Deze vijf personen hebben verschillende taken gehad bij de VM studie. Hierdoor was het 

mogelijk om de VM studie vanuit verschillende kanten te belichten en vormen de interviews 

samen een compleet verhaal.  

Implementatieresultaten  

Uit documentatie blijkt dat bij dit project een ontwerpcyclus wordt aangehouden met twee 

ontwerploops voor het gewijzigde tracébesluit. De VM studie vond plaats in de eerste 

ontwerploop. Parallel hieraan waren er workshopachtige werksessies met de opdrachtgever 

betreffende vier verschillende onderwerpen die bedoeld waren om tot bepaalde keuzes in het 
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ontwerp te komen. De VM sessie droeg hieraan bij door te kijken of ze alle aspecten hadden 

bekeken. De werksessies waren namelijk niet specifiek gericht op kosteneffectiviteit. De 

afstemming tussen deze twee onderdelen was dat de VM sessie samen met andere 

ontwerpideeën de input leverden voor de ontwerp- en werksessies. De resultaten van de VM 

sessie werden zo gebruikt om keuzes te kunnen maken.  

Uit de interviews blijkt dat deze VM studie grotendeels is gehouden om het draagvlak te 

vergroten en om iets extra’s te bieden om de aanbesteding te winnen. Daarnaast is er gekeken 

naar de inpassing van de wegen en de kruisende wegen die nog een paar meter konden 

schuiven. Er kon echter niet veel aangepast worden gezien het geld al was gereserveerd voor 

andere zaken. Implementatie van VM resultaten was niet het voornaamste doel van de VM 

studie.  

Positieve resultaten en ideeën uit de VM studie werden al snel niet geïmplementeerd 

vanwege de extra kosten die deze met zich meebrachten. Er was na de VM studie wel 

draagvlak bij de gemeente Amstelveen en ook Rijkswaterstaat stond welwillend tegenover de 

plannen. Toch wilde de gemeente Amstelveen wat meer bereiken met de inpassing, maar 

vinden zij dat Rijkswaterstaat dat moet betalen. Hier was Rijkswaterstaat het niet mee eens 

waardoor er een spanningsveld tussen deze twee partijen was. Daarnaast vielen alle ideeën 

buiten de scope direct af en pakken de deelnemers volgens de adviseur vormgeving de 

volgende dag hun normale werk weer op waardoor de resultaten blijven liggen. Het 

projectbestuur dient volgens haar conclusies aan de VM studie te verbinden terwijl het 

bestuur vindt dat het projectteam dit zelf dient te doen. Hierdoor blijven resultaten ook 

liggen. Het zit niet in de opdracht van Witteveen+Bos om aanvullende scopewijzigingen te 

doen. Hierdoor wordt het een contractuele discussie voor meerwerk of minderwerk. Naar 

norm en fatsoen is er een scope opgesteld en daar moet de VM sessie op afgestemd worden. 

Echter wil de projectleider zijn project op tijd afronden en heeft hij baat bij goede 

samenwerkingen en geen baat bij extra opdrachten die het project nog complexer maken dan 

die al is. De opdrachtgever moet tevreden blijven en de projectleider heeft geen baat bij een 

complexer project.  

De VM studie vond vlak voor de ontwerpsessies plaats waardoor deze beïnvloed werden. 

Dezelfde deelnemers waren ook bij de verschillende sessies aanwezig waardoor zij de 

resultaten konden toepassen. In dit project is de projectleider van het project ook de 

opdrachtgever van de VM studie. Hierdoor gaan de twee processen goed samen en heeft de 

projectleider sturing op beide.  

Er is volgens de omgevingsmanager een sterk verband tussen het besluitvormingsproces 

en de implementatie omdat het project gevoelig ligt bij de gemeente Amstelveen en 

Rijkswaterstaat. De gemeente Amstelveen heeft ooit tegen hun bewoners gezegd dat ze een 

tunnel zouden krijgen. Dit werd aangepast naar een open bak en de gemeente heeft 

geprobeerd om de open bak zo dicht mogelijk te krijgen. Vanuit deze positie werd er een 

balans gezocht tussen de dichtheid van de bak en de kosten. De minister heeft toegezegd wat 

er beschikbaar is en dat besluit was al genomen. Hierdoor moest men in een kader zoeken 

naar een optimale oplossing en verliep de VM studie niet zo creatief als andere VM studies. 

Hier waren echter geen verkeerde verwachtingen over bij de gemeente Amstelveen. 

A2.4  ANALYSE TWEEDE OVERKRUISING LIEMPDE 

In deze paragraaf wordt project Tweede Overkruising Liempde doorgenomen. Hierbij 

wordt eerst de organisatie en het besluitvormingsmodel weergegeven, waarna er wordt 

ingegaan op de VM studie en de bijbehorende resultaten.  
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A2.4.1 PROJECTORGANISATIE 

Het project Tweede Overkruising Liempde is het enige project in dit onderzoek waarvan 

niet Rijkswaterstaat maar ProRail als uitvoerende opdrachtgever optreedt. Hierdoor ziet de 

organisatie van dit project er anders uit. Zoals weergegeven in Figuur A9 bestaat de 

organisatie van ProRail uit vijf onderdelen. De afdelingen ‘financiën’ en ‘staf & ondersteuning’ 

zijn voor de algemene bedrijfsvoering. De afdelingen ‘vervoer & dienstregeling’, ‘projecten’ 

en ‘operatie’ zijn voor de uitvoering van projecten. Vervoer & dienstregeling gaat hierbij over 

de klantrelatie met vervoerders, de spoorcapaciteit en de benutting van het spoor. De afdeling 

projecten is verantwoordelijk voor projecten aan het spoor en aan stations in opdracht van 

de overheid. De afdeling operatie is verantwoordelijk voor onderhoud en het dagelijks 

begeleiden van het treinverkeer.  

Doordat het project Tweede Overkruising Liempde uiteindelijk is geïnitieerd door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu staat deze bij dit project bovenaan de organisatie. 

Echter zijn hier nog vele partijen bij betrokken zoals is weergegeven in Figuur A10. Het 

project Tweede Overkruising Liempde kwam voor in het PHS. De hoofdverantwoordelijke 

van de uitvoering van dit programma is de Minister van Infrastructuur en Milieu. Via de 

staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu wordt dit vervolgens gedelegeerd naar de 

Directoraat-Generaal Mobiliteit. Bij de voorgaande projecten was dit de Directeur-Generaal 

Rijkswaterstaat en hier wordt dus het verschil met spoorprojecten gemaakt.  

Vanuit het Directoraat gaat de uitvoering van het programma naar de Directie 

Spoorvervoer. Zij zorgen dat het programma wordt uitgevoerd en besteden het uit aan 

ProRail. De directie van ProRail wordt dan verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van 

Figuur A9: Organogram ProRail (ProRail, 2015) 
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de projecten die bij PHS horen. Deelprojecten worden via de directeur projecten en de 

afdeling spoorinfrastructuur uiteindelijk uitgevoerd door een projectorganisatie. Echter is er 

hierbij nog veel samenhang met de afdelingen operatie en vervoer & dienstregeling door de 

ingewikkelde samenhang met de dienstregeling. Als één project in een dergelijk programma 

wordt aangepast heeft dit gevolgen voor het overige spoorvervoer en de dienstregeling.  

Figuur A10: Organisatie project Tweede Overkruising Liempde 

A2.4.2 BESLUITVORMING 

Zoals gesteld in het vorige onderdeel zijn er veel partijen betrokken bij een relatief klein 

onderdeel van het PHS. De samenhang tussen de onderdelen in het programma maakt 

besluitvorming van een deelproject ingewikkeld. Als een deelproject een wijziging 

ondervindt, heeft dit gevolgen voor andere deelprojecten. Hierdoor is besluitvorming lastig 

en is er weinig ruimte voor de projectorganisatie om wijzigingen aan te brengen die 

bijvoorbeeld door VM voorgesteld worden. Ook bij projecten die door ProRail worden 

uitgevoerd hebben zij tot een bepaald niveau het mandaat om bepaalde besluiten te nemen. 

Besluiten die het gehele programma beïnvloeden zullen door het ministerie genomen moeten 

worden en uiteindelijk zal de minister de belangrijkste besluiten nemen.  

Het verloop van het besluitvormingsproces op projectniveau bij ProRail is weergegeven 

in Figuur A11. Hierin is te zien dat er negen besluitmomenten zijn tijdens een standaard 

project. Sommige besluiten hierin kunnen door de projectdirectie zelf worden genomen, waar 

andere besluiten door de directie van ProRail genomen dienen te worden. De minister van 

Infrastructuur en Milieu zal bij een project als Tweede Overkruising Liempde geen specifiek 
besluit nemen en laat dit over aan een lager bestuursniveau. Zij richt zich vooral op het gehele 

PHS en de daarbij behorende besluiten.  
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A2.4.3 VM STUDIE 

Algemene informatie  

Data VM sessies: 29 november 2011 end 31 januari 2012  

Opdrachtgever VM studie: ProRail  

Opdrachtnemer VM studie: RailInfra Solutions (onderdeel van onder andere Witteveen+Bos) 

Facilitatoren VM studie: 3  

Aantal deelnemers: 13   

Doel van de studie  

Doel van de VM studie was het vinden van de meest kosteneffectieve oplossing voor de 

gevraagde functionaliteit. Dit is de oplossing waarbij de meeste waarde wordt gecreëerd. 

Waarde is hierbij als volgt gedefinieerd: 

𝑊𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 =  
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑒 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒

𝐿𝐶𝑀 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛
 

De gewenste eindresultaten van de VM studie voor het project ‘Tweede Vrije Kruising 

Liempde’ zijn: 

- De bevestiging dat de belangrijkste alternatieven zijn beschouwd; 

- Een betere onderbouwing van de keuze middels de afweging op prijs/prestatie 

verhouding; 

- Het leren toepassen van LCM kosten bij een VM studie. 

 

Scope VM  

Parallel aan deze VM studie wordt een LCM-studie uitgevoerd naar de tweede vrije kruising 

Liempde en mogelijke alternatieven. Hierdoor zijn niet alleen de investeringskosten voor de 

alternatieven bekend, maar ook de life-cycle kosten. Hierdoor kan op twee manieren de 

waarde worden bepaald: op basis van de investeringskosten (traditioneel voor ProRail VM 

Figuur A11: Kernproces ProRail 
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studies) en op basis van de life-cycle kosten. De uitkomsten van de berekeningen worden in 

deze rapportage meegenomen bij de afweging van alternatieven. 

De scope van deze VM studie beperkt zich tot het treinverkeer en de bijbehorende sporen 

richting Eindhoven (zuidelijke richting). Vervoer & dienstregeling heeft een dienstregeling 

ontwikkeld om de PHS lijnvoering te faciliteren. In deze dienstregeling komt vier keer per uur 

een situatie voor waarbij treinen richting Eindhoven bij Liempde gelijktijdig van spoor 

moeten wisselen. Om deze dienstregeling mogelijk te maken is een tweede vrije kruising bij 

Liempde noodzakelijk.  

Grofweg bevat de scope van de tweede vrije kruising: 

- De aanleg van een nieuwe fly-over, naast de bestaande fly-over; 

- De aanleg van vier nieuwe wissels; 

- Sloop en aanleg van spoor; 

- Het verwijderen van vier bestaande wissels; 

- Aanpassing van kunstwerken van kruisende wegen. 

 

Uitvoering van de VM studie  

Opdracht 

De uitvraag van de VM studie is gedaan op 14 oktober 2011 in het kader van de 

raamoverkomst van het PHS. In dit kader neemt het aantal treinen op de baanvakken Den 

Bosch – Eindhoven en Tilburg - Eindhoven toe. Vanuit de voorkeursvariant PHS zijn de 

knelpunten benoemd en oplossingen voorgesteld. De ongelijkvloerse kruising is hierbij als 

oplossing genoemd voor het traject Boxtel – Eindhoven. Het is aangetoond dat de 

dienstregeling van de voorkeursvariant daarmee mogelijk is. De technische haalbaarheid 

hiervan is onderzocht in een verkennende studie in 2010. Ontwikkelingen in 2011 hebben 

ertoe geleid dat het besluit hiervoor is heroverwogen en dat de voorgestelde alternatieven 

beter onderbouwd dienen te worden na een afweging van alternatieven. Deze heroverweging 

wilde men uitvoeren door middel van een VM studie. Hiermee wilde de opdrachtgever van de 

VM studie dat de belangrijkste alternatieven zijn beschouwd en een beter onderbouwing 

geven van de keuze middels de afweging op basis van de prijs/prestatie verhouding.  

Voorbereiding 

Als voorbereiding voor de VM sessie is als eerste een plan van aanpak gemaakt waarin 

de doelstellingen, randvoorwaarden en deelnemers werden doorgenomen. Er is gekozen om 

vanwege korte voorbereidingstijd en het doel om commitment te krijgen binnen de groep 

belanghebbenden, vooral specialisten van ProRail te betrekken bij de VM studie. In Figuur 

A12 is het stappenplan van de VM studie van de Tweede Overkruising Liempde weergegeven. 

In de eerste workshop zijn de eerste fasen snel doorlopen, waarna de tweede workshop 

volledig was gericht op de ontwikkelingsfase. In de wrap-up hebben de deelnemers de 

resultaten aan elkaar gepresenteerd. 
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Figuur A12: Stappenplan VM studie Tweede Overkruising Liempde 

De informatie die beschikbaar is gesteld voor de studie bestaan uit uitgangspunten, 

randvoorwaarden, normen en voorschriften. Dit zijn de specificaties van de afdeling vervoer 

& dienstregeling van ProRail. Daarnaast zijn er kaarten en tekeningen van de lokale situatie 

beschikbaar gesteld. Er zijn drie VM sessies geweest: 29 november 2011, 31 januari 2012 en 

14 maart 2012. Bij de eerste sessie waren drie deelnemers afwezig, bij de tweede waren er 

twee deelnemers afwezig en bij de wrap-up waren er vijf deelnemers afwezig.  

Uitgangspunten van de VM studie  

De uitgangspunten werden bij deze VM studie de ‘heilige koeien’ genoemd. Deze mochten 

tijdens de studie niet ter discussie worden gesteld. De volgende heilige koeien zijn voor 

Liempde geïdentificeerd: 

1. Lijnvoering (aantal treinen per uur per richting); 

2. Ontkoppelpunten voor sprinters en intercity’s; 

3. Overstaprelaties. 

 

Het Basis Uur Patroon (BUP) was aanvankelijk een heilige koe. Echter, tijdens de eerste 

VM sessie werd duidelijk dit uitgangspunt moest worden losgelaten voor een 

‘dienstregelingsvariant’. Daarom is besloten dit uitgangspunt te schrappen. 

Begeleiding van de VM studie  

De studie werd begeleid door twee facilitatoren met daarnaast één medewerker om te 

assisteren. Dit kwam van pas omdat deze studie de eerste was voor ProRail en RailInfra 

Solutions waarin LCM werd toegepast. Naast de twee facilitatoren en de assistent waren er 

dertien specialisten van ProRail aanwezig. Uit documentatie blijkt dat één facilitator uit 

tijdsgebrek is vervangen door een andere facilitator tijdens de voorbereiding. 

Locatiebezoek 

Een locatiebezoek heeft niet plaatsgevonden. Tijdens de VM sessies was voldoende 

kaartmateriaal (1:1000 Basisbeheerkaarten, OBE-bladen, luchtfoto’s, etc.) aanwezig om de 

deelnemers een goed beeld te geven van de situatie ter plekke. Tijdens de eerste VM sessie 

was bovendien een Maptable beschikbaar om de plaatselijke situatie snel digitaal te kunnen 

raadplegen en er opmerkingen/ideeën op te plaatsen.  
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Verloop van de VM studie  

In de VM studie Liempde zijn alle zes de standaardfasen doorlopen. Op de volgende 

onderdelen is van het normale proces afgeweken: 

- Functieanalyse: Het FAST-diagram is door de facilitatoren voorbereid en met de 

deelnemers doorgenomen. Het daarbij geleverde commentaar is vervolgens in een 

volgende versie verwerkt; 

- Prestatiecriteria: Ook de prestatiecriteria zijn voorafgaand aan de VM sessie door de 

facilitatoren voorbereid middels een brainstorm; 

- Creatieve fase: In verband met de grootte van het team is besloten om voor de 

ideeëngeneratie in drie subgroepen aan de slag te gaan. De ideeën uit de subgroepen 

zijn daarna plenair besproken; 

- Ontwikkelfase: Deze fase is gebruikt om nieuwe alternatieven te genereren op basis 

van de best scorende ideeën. Ook deze fase heeft in drie subgroepen plaatsgevonden. 
 

Functieanalyse  

De functieanalyse is gedaan op basis van een FAST-diagram. De kosten zijn daarbij per 

functie weergegeven. 

Prestatiecriteria  

De prestatiecriteria zijn als volgt vastgesteld: 

- Door de facilitatoren is een brainstorm uitgevoerd die heeft geleid tot een eerste opzet 
van de prestatiecriteria; 

- Tijdens de eerste VM sessie zijn de prestatiecriteria door alle deelnemers plenair 
besproken, nader aangescherpt en vastgesteld; 

- Vervolgens zijn de prestatiecriteria gebundeld en teruggebracht tot een voor value matrix 
aanvaardbaar aantal.  

 

Ideeëngeneratie  

Het doel van ideeëngeneratie was om een grote hoeveelheid ideeën te genereren op een 

paar vooraf geselecteerde functies uit het FAST-diagram. De geselecteerde functies werden 

het meest kansrijk geacht om verbeterd ingevuld te kunnen worden ten opzichte van het 

baseline ontwerp (tweede fly-over), met als doel om goedkopere oplossingen te vinden voor 

de te vervullen functies.  

In totaal zijn er 60 ideeën gegenereerd die door iedere deelnemer zijn beoordeeld. De 

ideeën die het meest kansrijk waren zijn meegenomen in het vervolgproces. Tijdens de VM 

sessie is van de twaalf kansrijke ideeën gekozen om de twee best beoordeelde ideeën nader 

uit te werken. Dit waren het versneld binnenkomen bij Eindhoven en een lokale aanpassing 

aan de dienstregeling.  

Scoren ideeën op prestatiecriteria   

In het VM rapport staat vermeldt dat de weging van de prestatiecriteria volgens de 

facilitatoren doorgaans veel discussie met zich meebrengt. Dit heeft volgens de facilitatoren 

vooral te maken met het gevoel dat ogenschijnlijk onvergelijkbare zaken als bijvoorbeeld 

groeipotentieel en regelgeving met elkaar vergeleken moeten worden. Toch vinden de 

facilitatoren dat de weging op prestaties niet overschat moet worden gezien deze weging 

resulteert in een paar procentpunt verschil. Zij vinden de keuze van de juiste prestatiecriteria 

belangrijker.  
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Uit de weging blijkt dat ‘rij- en opvolgtijden’, als belangrijkste prestatiecriterium wordt 

gezien, gevolgd door ‘ontwerpvrijheid dienstregeling’ en ‘groeipotentieel’. Zowel deze weging 

als het toekennen van scores van de alternatieven is een expert judgement en daarmee ook 

enigszins subjectief volgens de facilitatoren. De vermelde resultaten moeten daarom volgens 

hun ook worden gezien als een momentopname. Ze bevelen aan om deze exercitie in 

projectverband te herhalen met een evenwichtig samengestelde deelnemersgroep. 

Tijdens de evaluatiebijeenkomst is vastgesteld dat de oplossing ‘sneller binnenkomen 

van een trein’ in werkelijkheid te weinig winst oplevert en door de complexe fasering vrijwel 

onuitvoerbaar is. Deze wordt daarom niet als realistisch gezien en in de verdere 

beschouwingen niet meer meegenomen. 

De dienstregelingsvariant heeft een mindere prestatie dan de tweede fly-over (27% 

minder). De LCM kosten (met locatiespecifieke storingsdata) zijn echter 60% lager dan die 

van de tweede fly-over, te weten 34,7 miljoen ten opzichte van 86,5 miljoen. Als men uitgaat 

van generieke storingsdata zijn de LCM kosten van de tweede fly-over jaar slechts 15% lager, 

bij een beschouwing van 20 jaar. Als men uitgaat van een looptijd van 50 jaar, dan worden de 

verschillen alleen nog maar groter, in het voordeel van de tweede fly-over. De 

dienstregelingsvariant heeft dan zelfs een value-index waarde die 41% lager ligt. 

A2.4.4 IMPLEMENTATIE 

In dit onderdeel wordt behandeld hoe de implementatie is verlopen van de VM resultaten 

in het besluitvormingsproces die in de vorige onderdelen van deze paragraaf zijn behandeld. 

Informatie betreffende de implementatie volgt zowel uit deze voorgaande delen, als uit de 

interviews die zijn gehouden en de documenten die relevant zijn bevonden. Voor het project 

‘Tweede overkruising Liempde’ zijn vijf personen geïnterviewd. Dit zijn de volgende 

personen geweest: 

1. Facilitator (ProRail); 

2. Facilitator (RIS); 

3. Assistent facilitator (RIS); 

4. Planontwikkelaar project en opdrachtgever VM studie (ProRail); 

5. Projectmanager (ProRail). 
 

Deze vijf personen hebben verschillende taken gehad bij de VM studie. Hierdoor was het 

mogelijk om de VM studie vanuit verschillende kanten te belichten en vormen de interviews 

samen een compleet verhaal.  

Implementatieresultaten  

De drijfveer voor deze VM studie was om te kijken of de infrastructuur echt aangepast diende 

te worden en of het niet slimmer zou kunnen. Daarnaast is de VM studie gehouden omdat dit 

project meer dan 19 miljoen zou gaan kosten en een VM studie dan verplicht is bij ProRail. De 

resultaten van de VM studie zijn gerapporteerd aan de managers die hier een besluit over 

dienen te nemen. Zij hebben echter nooit een besluit genomen omdat het project op ‘on hold’ 

werd gezet. De opdrachtgever van de VM studie denkt dat de resultaten gebruikt kunnen 

worden door de afdeling vervoer en dienstregeling. Zij doen de specificaties voor het 

Programma Hoogfrequent Spoor, maar hun afwegingskaders zijn erg onduidelijk. De 

resultaten kunnen altijd nog gebruikt worden als analysemiddel.  

De resultaten van de VM studie zijn gerapporteerd aan de managers die hier een besluit 

over dienen te nemen. Zij hebben echter nooit een besluit genomen omdat het project op ‘on 
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hold’ werd gezet. Op de lange termijn zullen andere projecten worden uitgevoerd en wordt 

het hele kostenplaatje voor de komende twintig à dertig jaar opnieuw bekeken. Er is 

ondertussen al een nieuw programma, maar de concrete plannen zijn nog onduidelijk. Voor 

de tweede overkruising van Liempde is er in ieder geval nooit een besluit genomen door 

externe omstandigheden.  

Volgens de facilitator van RailInfra Solutions stond deze studie los van het bijbehorende 

project. Als de VM studie buiten het project valt heeft het volgens hem geen zin om deze te 

doen en worden de resultaten op de plank gelegd. Het maakt dan ook bijna niet uit of de studie 

goed of slecht verloopt, al wordt er sowieso niks geïmplementeerd als de VM studie slecht 

verloopt. Er is dus wel een negatieve link, maar niet per se een positieve link volgens de 

facilitator. De VM studie zou een belangrijke invloed hebben gehad als het project niet gestopt 

zou zijn. De VM studie had volgens de facilitator de uiteindelijke oplossing bepaald en van die 

oplossing zou niet afgeweken zijn. De zaken waren inzichtelijk en beargumenteerd. De 

resultaten uit de VM studie vormde een gedragen voorstel naar de directie. Hierdoor was er 

volgens de facilitator een sterk advies.  

Het feit dat iedereen meewerkte en de ruis werd weggenomen was volgens de 

opdrachtgever van de VM studie een goede start van de VM studie, maar het was ook positief 

dat zaken werden geobjectiveerd op basis van hun waarde. Volgens de facilitatoren zou VM 

in elk project gebruikt moeten worden en helpt het om een goede afweging te maken. Toch 

zijn projectmanagers niet heel enthousiast over VM en valt hier volgens de facilitatoren nog 

veel te winnen. Als VM niet vanuit het project wordt geïnitieerd kan het in alle processen 

opgenomen worden, maar zal het niet werken. Men kijkt aan tegen het feit dat er van alles ter 

discussie wordt gesteld terwijl er al veel besloten is. Het kost veel tijd en het wordt gezien als 

een speeltje van andere mensen buiten het project. De projectmanagers willen hun eigen 

project leiden zoals zij dat willen, al is dat een eigen kamer of hun eigen werknemers. 

Projectmanagers zijn volgens de facilitatoren niet gemaakt om zaken los te laten.  
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BIJLAGE A3. IMPLEMENTATIERESULTATEN 

In deze bijlage staan alle uitgewerkte implementatieresultaten met daarin de mate van 

implementatie (volledig, gedeeltelijk of niet), de bevinding omtrent deze implementatie, de 

reden en de factoren die hier invloed op hebben gehad. 

A3.1       IMPLEMENTATIE ZUIDASDOK 

Tabel A1: Resultaat implementatie VM studie Zuidasdok 

Mate van 
implementatie 

Bevinding Reden Factoren 

Volledig 
geïmplementeerd 

De 
ontwerpvariant 
die tijdens de VM 
studie is gekozen, 
is verwerkt in het 
ontwerp. 

Tijdens de VM studie werden er twee 
varianten gepresenteerd door het 
projectteam waar men op basis van 
de opgestelde prestatiecriteria een 
voorkeur heeft aangegeven.  

- De keuzemogelijkheden stonden al vast. 
- Het projectteam stond achter 

implementatie van dit VM resultaat.  
- De betrokken stakeholders stonden 

achter het VM resultaat. 
- Er hoefde geen besluiten aangepast te 

worden voor dit VM resultaat. 
- Dit VM resultaat was niet in strijd met 

de visie en vraag van de opdrachtgever. 
- De gekozen variant verhoogde de 

waarde van het object. 
- Dit VM resultaat sloot aan op het 

ontwerpproces. 
- Dit VM resultaat verhoogde de waarde 

van het object. 

Het idee voor het 
verkorten van de 
tunnelmond is 
toegepast. 

Dit VM resultaat werd tijdens de VM 
studie geopperd door stakeholders 
van Rijkswaterstaat die een 
mogelijke besparing zagen in het 
verkorten van de tunnel. De 
gemeente Amsterdam was tegen dit 
VM resultaat vanwege geluidoverlast. 
Na de VM studie is er na meerdere 
overleggen besloten om de 
tunnelmond te verkorten. Een 
aanpassing aan de tunnellengte viel 
binnen het doel van de VM studie 
gezien deze de inrichting van de A10 
betrof.  

- De verlaagde kosten wogen op tegen 
een verminderde prestatie.  

- Als de gemeente Amsterdam toch een 
langere tunnel wilde, hadden ze zelf de 
kosten moeten dragen. 

- Dit VM resultaat viel binnen het doel 
van de VM studie. 

- De kennis voor dit VM resultaat was al 
beschikbaar binnen het projectteam.  

- Het projectteam hoefde geen besluiten 
aan te passen voor dit VM resultaat. 

- Het projectteam stond achter 
implementatie van dit VM resultaat.  

- De betrokken stakeholders stonden 
achter het VM resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met 
de visie en vraag van de opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces. 

Het idee voor het 
verkleinen van de 
tunneldekking is 
toegepast. 

Door kabels en leidingen te 
verplaatsen aan de zijkant van de 
tunnel, was het mogelijk om de 
tunneldekking te verkleinen en 
hierdoor kosten te besparen. De 
functionaliteit zou hierdoor niet 
verlagen, waardoor de VM 
deelnemers achter dit VM resultaat 
stonden.  

- De kosten verlaagden terwijl de 
functionaliteit gelijk bleef. 

- Doordat er geen negatieve 
consequenties uit toepassing van het 
idee volgen , was er draagvlak voor het 
idee. 

- De kennis voor dit VM resultaat was al 
beschikbaar binnen het projectteam.  

- Dit VM resultaat viel vinnen het doel 
van de VM studie. 

- Het projectteam hoefde geen besluiten 
aan te passen voor dit VM resultaat. 

- Het projectteam stond achter 
implementatie van dit VM resultaat.  
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- De betrokken stakeholders stonden 
achter het VM resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met 
de visie en vraag van de opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces. 

De oplossing 
waarbij de 
verbindingsboog 
onder de 
hoofdrijbaan 
kruist is 
uitgewerkt en 
toegepast. 

Het doel van de tweede issue was om 
alternatieven te bedenken voor een 
inpassingskwestie van de 
verbindingsboog. Dit VM resultaat 
viel binnen dit doel en hielp de 
besluitvorming doordat de 
stakeholders achter dit VM resultaat 
stonden. 

- Dit VM resultaat viel binnen de scope 
het doel van de VM studie. 

- Dit VM resultaat bevorderde de 
besluitvorming. 

- Het projectteam hoefde geen besluiten 
aan te passen voor dit VM resultaat.  

- Het projectteam en de betrokken 
stakeholders stonden achter het VM 
resultaat. 

- Het projectteam stond achter 
implementatie van dit VM resultaat.  

- De betrokken stakeholders stonden 
achter het VM resultaat. 

- Dit VM resultaat viel vinnen het doel 
van de VM studie. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met 
de visie en vraag van de opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat verhoogde de waarde 
van het object. 

Niet 
geïmplementeerd 

Het verkeers-
management-
systeem is niet 
aangepast. 

Dit VM resultaat betrof het 
uitbreiden van het dynamisch 
verkeersmanagement-systeem naar 
het onderliggende wegennet. 
Hiervoor zouden de wegen in de 
omgeving ook toegevoegd moeten 
worden aan dit systeem. Deze wegen 
vielen buiten de projectscope. De 
opdrachtgeversorganisatie vond de 
projectscope al groot en complex 
genoeg en hield daarom vast aan 
deze projectscope. Hierdoor was het 
onmogelijk om deze oplossing te 
implementeren. 

- Tijdens de VM studie was niet bekend 
dat de opdrachtgeversorganisatie  de 
projectscope niet wilde uitbreiden. 
Hierdoor viel dit VM resultaat buiten de 
scope. 

- Uit het VM rapport blijkt dat de 
voordelen opwegen tegen de extra 
kosten voor dit VM resultaat.  

- Er zou een besluit van de 
opdrachtgeversorganisatie aangepast 
moeten worden. 

- De waarde van het object zou toenemen 
door dit VM resultaat. 

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces. 

Het idee van de 
langere 
invoegstrook is 
afgewezen na 
nader overleg met 
verschillende 
stakeholders. 

Het toepassen van een langere 
invoegstrook zou de doorstroming 
verbeteren.  Dit VM resultaat was 
mogelijk ten aanzien van de timing in 
het ontwerpproces. Echter zou 
hiervoor een voetbalvereniging 
verplaatst moeten worden. Dit vond 
de gemeente Amsterdam 
onwenselijk waardoor niemand de 
moeite deed om dit VM resultaat te 
analyseren en het resultaat is 
afgewezen door het projectteam.  

- Voor dit VM resultaat was geen 
draagvlak bij een belangrijke interne 
stakeholder.  

- Het VM resultaat was mogelijk ten 
aanzien van de timing in het 
ontwerpproces. 

- Doordat de voordelen niet dermate 
groot waren wees het projectteam dit 
VM resultaat af.  

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat paste binnen de visie 
en opdracht van de opdrachtgever.  
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A3.2       IMPLEMENTATIE AFSLUITDIJK 

Tabel A2: Resultaat implementatie VM studie Afsluitdijk 

Mate van 
implementatie 

Bevinding Reden Factoren 

Volledig 
geïmplementeerd 

De betonkubussen 
zijn toegepast in het 
referentieontwerp. 

Het toepassen van de 
betonkubussen was al een 
variant die tijdens het 
ontwerpproces door het 
projectteam was ontwikkeld. 
Dit VM resultaat is tijdens de 
VM studie naar voren gebracht 
waarna de aanwezige 
stakeholders met dit VM 
resultaat aan de slag zijn 
gegaan. Zij vonden dat het idee 
de prestatie verhoogde 
waardoor zij toepassing van het 
idee aanbevolen. 

- Dit VM resultaat was al een variant 
tijdens het ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat viel binnen het doel van 
de VM studie. 

- Er was draagvlak voor dit VM resultaat 
vanuit de stakeholders. 

- Het projectteam hoefde geen aanpassing 
te doen aan de al gemaakte besluiten. 

- Het projectteam stond achter het VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met de 
visie en vraag van de opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verhoogde de waarde 
van het object. 

Het talud is minder 
steil geworden in het 
referentieontwerp. 

Het aanpassen van het talud 
was al een variant die tijdens 
het ontwerpproces door het 
projectteam was ontwikkeld. 
Dit VM resultaat is tijdens de 
VM studie naar voren gebracht 
waarna de aanwezige 
stakeholders met dit idee aan 
de slag zijn gegaan. Zij vonden 
dat het idee de prestatie 
verhoogde waardoor zij 
toepassing van het idee 
aanbevolen. 

- Dit VM resultaat was al een variant 
tijdens het ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat viel binnen het doel van 
de VM studie. 

- Er was draagvlak voor dit VM resultaat 
vanuit de stakeholders. 

- Het projectteam hoefde geen aanpassing 
te doen aan de al gemaakte besluiten. 

- Het projectteam stond achter het VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met de 
visie en vraag van de opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verhoogde de waarde 
van het object. 

Er is kruinverhoging 
toegepast in het 
referentieontwerp. 

Het toepassen van 
kruinverhoging was al een 
variant die tijdens het 
ontwerpproces door het 
projectteam was ontwikkeld. 
Dit VM resultaat is tijdens de 
VM studie naar voren gebracht 
waarna de aanwezige 
stakeholders met dit VM 
resultaat aan de slag zijn 
gegaan. Zij vonden dat het idee 
de prestatie verhoogde 
waardoor zij toepassing van het 
idee aanbevolen. 

- Dit VM resultaat was al een variant 
tijdens het ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat viel binnen het doel van 
de VM studie. 

- Dit VM resultaat sloot aan op de 
omgevingsvisie van de klant. 

- Er was draagvlak voor dit VM resultaat 
vanuit de stakeholders. 

- Het projectteam hoefde geen aanpassing 
te doen aan de al gemaakte besluiten. 

- Het projectteam stond achter het VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met de 
visie en vraag van de opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verhoogde de waarde 
van het object. 

Er is een 
dambordpatroon 
voor het zetsteen in 
het 
referentieontwerp 
verwerkt. 

Voor remming en adsorptie is 
tijdens de VM studie het idee 
voor een dambordpatroon in 
het zetsteen naar voren 
gebracht. In de ruimte ertussen 
kunnen dan planten groeien. 
Een dergelijk patroon werd 
door de VM deelnemers positief 
ontvangen en viel binnen het 
doel van de VM studie. 

-  Dit VM resultaat was al een variant 
tijdens het ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat viel binnen het doel van 
de VM studie. 

- Het projectteam stond achter het VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat sloot aan op de 
omgevingsvisie van de klant. 

- Er was draagvlak voor dit VM resultaat 
vanuit de stakeholders. 
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- Het projectteam hoefde geen aanpassing 
te doen aan de al gemaakte besluiten. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met de 
visie en vraag van de opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verhoogde de waarde 
van het object. 

Uniform dijkprofiel 
(met zo min mogelijk 
objecten) is als visie 
toegepast. 

In de opdracht van de 
opdrachtgever werd gevraagd 
om een uniform dijkprofiel om 
het icoon van de Afsluitdijk te 
behouden. Hierdoor sluit dit VM 
resultaat daarop aan. Hierdoor 
kon het idee eenvoudig worden 
meegenomen in de 
besluitvorming en hoefden er 
geen plannen aangepast te 
worden. 

- Dit VM resultaat was al een variant 
tijdens het ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat viel binnen het doel van 
de VM studie. 

- Het projectteam stond achter dit VM 
resultaat. 

- Er was draagvlak voor dit VM resultaat 
vanuit de stakeholders. 

- Het projectteam hoefde geen aanpassing 
te doen aan de al gemaakte besluiten. 

- Het projectteam stond achter het VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met de 
visie en vraag van de opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verhoogde de waarde 
van het object. 

Gedeeltelijk 
geïmplementeerd 

Er is een fietspad in 
het 
referentieontwerp 
verwerkt. 

Het idee voor een fietspad was 
niet verwerkt in de opdracht 
van de opdrachtgever en werd 
door regionale stakeholders 
naar voren gebracht. Het 
projectteam zou voor het 
inpassen van een fietspad de al 
gemaakte besluitvorming 
moeten aanpassen en door de 
tijd die hiervoor nodig is 
bepaalde deadlines niet meer 
halen. Toch viel het wel binnen 
de mogelijkheden om 
gedeeltelijk een fietspad aan te 
leggen om de regionale 
stakeholders tegemoet te 
komen. Nu wordt er aan het 
begin en uiteinde van  de dijk 
een fietspad aangelegd zodat 
men op de dijk kan fietsen. Deze 
wordt echter niet over de 
gehele dijk aangelegd omdat 
Rijkswaterstaat niet denkt dat 
er veel mensen zijn die de 
gehele dijk over zullen fietsen. 
Het gedeeltelijke fietspad is 
vanwege inpassing, kosten en 
draagvlak een compromis 
tussen Rijkswaterstaat en 
regionale stakeholders. 

- Een fietspad was niet verwerkt in de 
opdracht van de opdrachtgever. 

- Een fietspad werd door regionale 
stakeholders buiten de opdrachtgever als 
meerwaarde gezien.  

- Het projectteam stond achter dit VM 
resultaat. 

- Om dit in te passen moesten gemaakte 
besluiten aangepast worden.  

- Dit VM resultaat sloot niet aan op het 
ontwerpproces 

- Het aanleggen van een fietspad zou extra 
geld kosten. Het project zou al meer gaan 
kosten dan gepland. 

- Het viel binnen de mogelijkheden qua 
inpassing om gedeeltelijk een fietspad 
aan te leggen. 

- Als compromis met de stakeholders die 
een fietspad wensten is in combinatie 
met de bovenstaande punten, besloten 
om een fietspad deels te implementeren 
door twee korte fietspaden te realiseren.   

Niet 
geïmplementeerd 

Verborgen 
breuksteen als 
bekleding is niet in 
referentieontwerp 
verwerkt. 

Om verborgen breuksteen te 
gebruiken over de gehele dijk is 
een grote hoeveelheid nodig. 
Uitvoering van dit VM resultaat 
is dan ook kostbaar, terwijl het 
project Afsluitdijk al meer zou 
kosten dan gewenst. Daarnaast 
zou ook de milieubelasting van 
dit VM resultaat hoog zijn. Wel 

- Dit VM resultaat is kostbaar en 
milieubelastend terwijl de dijk al boven 
zijn budget zat en de overheid 
duurzaamheid momenteel belangrijk 
vindt. 

- Het projectteam ziet mogelijke 
alternatieven en heeft na afweging 
besloten dat de nadelen van dit VM 
resultaat te hoog zijn. 
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zou breuksteen de stabiliteit 
van de dijk waarborgen. 
Volgens het projectteam zijn er 
betere alternatieven om de 
stabiliteit van de dijk te 
waarborgen waardoor er niet is 
gekozen voor deze oplossing.  

- De stakeholders stonden niet achter dit 
VM resultaat.  

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat past niet binnen de 
huidige besluiten. 

- Door de kosten valt dit VM resultaat 
buiten de vraag van de opdrachtgever.  

Het ‘interlocking’ 
idee om bekleding 
vast te zetten is niet 
verwerkt in het 
referentieontwerp. 

Door de bekleding stabieler te 
maken door het ‘interlocking’ 
idee, is er minder bekleding 
nodig en kan zo geld worden 
bespaard. Het projectteam had 
echter al andere keuzes 
gemaakt voor dit onderdeel 
waardoor zij dan al gemaakte 
besluiten zouden moeten 
aanpassen. Niemand in het 
projectteam heeft daarom dit 
VM resultaat opgepakt 
waardoor deze is blijven liggen. 
Uitwerking van dit VM resultaat 
zou namelijk extra tijd en geld 
kosten. 

- Dit VM resultaat zou leiden tot een 
beperkte kostenbesparing.  

- Besluiten betreffende dit onderdeel 
waren al genomen door het projectteam, 
hierdoor zou het uitwerken van dit VM 
resultaat extra tijd en geld kosten.  

- Dit VM resultaat sloot niet aan op de 
vraag van de klant. 

- De VM resultaat sloot niet aan op het 
ontwerpproces. 

- Individuele werknemers moeten er zelf 
achteraan gaan om goedkeuring te 
krijgen om het idee uit te werken. Geen 
van de leden van het projectteam vond de 
voordelen groot genoeg om dat te doen. 

- Stakeholders stonden niet achter dit VM 
resultaat. 

De ideeën ‘Parapet 
wall’ en ‘flexibele 
parapet’ zijn niet in 
referentieontwerp 
verwerkt. 

Door toepassing van de parapet 
(meer remming aan de kruin) is 
minder overslagbestendigheid 
(breedte) van de berm nodig. 
Het inpassen van een muurtje 
bleek echter lastig en was in 
strijd met de structuurvisie. 
Hierdoor sloot het niet aan op 
de vraag van de klant. Ook de 
stakeholders in de omgeving 
stonden niet achter dit VM 
resultaat omdat een muurtje 
het icoon van de Afsluitdijk 
aantast.  

- De dijk wordt door dit VM resultaat 
overslagbestendiger. 

- Echter is een muurtje lastig in te passen 
en tast deze het icoon van de Afsluitdijk 
aan. 

- Dit VM resultaat is in strijd met de visie 
en vraag van de klant. 

- Een muurtje past niet binnen het beeld 
dat de stakeholders hebben bij de 
vernieuwde Afsluitdijk.  

- Dit VM resultaat sloot niet aan op het 
ontwerpproces.  

- Dit VM resultaat paste niet binnen de 
huidige besluiten. 

De grasoverlaag op 
het stortsteen is niet 
verwerkt in het 
masterplan 
beeldkwaliteit. 

Een grasoverlaag op het 
stortsteen zou habitat bieden en 
ecologische kwaliteit bieden.  
Dit VM resultaat is echter in 
strijd met de ruimtelijke 
principes van de opdrachtgever 
en sluit dus niet aan op zijn 
vraag. Een alternatief ontwerp 
sloot wel aan op de vraag van 
de opdrachtgever waardoor er 
is besloten om deze oplossing 
toe te passen. 

- De grasoverlaag zou een functionaliteit 
bieden voor de ecologische kwaliteit. 

- Dit VM resultaat is in strijd met de 
ruimtelijke principes van de 
opdrachtgever en sluit dus niet aan op 
zijn vraag. 

- Door een andere mogelijke oplossing die 
wel binnen de vraag van de 
opdrachtgever viel is besloten een andere 
oplossing toe te passen door het 
projectteam. 

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces.  

- Er was beperkte draagvlak onder de 
stakeholders voor dit VM resultaat. 

Een verlaagde en 
versmalde berm van 
asfalt is niet verwerkt 
in het 
referentieontwerp. 

Het verlagen en versmallen van 
de berm zou volgens de VM 
deelnemers leiden tot meer 
ruimtelijk kwaliteit. De 
projectruimte betrof echter 
vooral de dijk en de spui- en 
schutsluizen. Hierdoor sloot dit 

- Toepassing van dit VM resultaat 
verbetert de ruimtelijke kwaliteit. 

- Stakeholders stonden achter dit VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat viel echter buiten de 
projectscope en sloot niet aan op het 
project.  



 

 94 

VM resultaat niet aan op het 
project en viel dit resultaat 
buiten de projectscope. Uit 
gesprekken komt naar voren 
dat de oorzaak hiervoor was dat 
VM geen onderdeel was van het 
ontwerpproces.  

- Het projectteam stond niet achter dit VM 
resultaat. 

- De VM studie was geen onderdeel van 
ontwerpproces. Deze werd incidenteel 
ingezet. 

Instrooien bekleding 
is niet verwerkt in 
het masterplan 
beeldkwaliteit. 

Het projectteam bevond zich 
ten tijde van de VM studie in 
een fase waarin de hoofdlijnen 
van de dijk werden bepaald. Op 
welke manier het groen wordt 
verwerkt in het ontwerp was 
van een laag detailniveau waar 
het projectteam op dat moment 
niet mee bezig was. Hierdoor is 
dit VM resultaat blijven liggen 
en heeft niemand 
verantwoordelijkheid voor dit 
VM resultaat genomen. 

- Dit VM resultaat is van een laag 
detailniveau waardoor deze niet is op 
opgepakt. Men was bezig met andere 
onderdelen in het project. 

- De VM studie was geen onderdeel van 
ontwerpproces. Deze werd incidenteel 
ingezet. 

- Niemand nam verantwoordelijkheid voor 
dit VM resultaat om het alsnog uit te 
werken. Dit zou extra tijd en geld kosten 
terwijl men hier toch niet mee bezig was.  

- Dit VM resultaat paste binnen de huidige 
besluiten. 

- Dit VM resultaat sloot aan op de visie en 
vraag van de opdrachtgever. 

 

A3.3       IMPLEMENTATIE A9 AMSTELVEEN 

Tabel A3: Resultaat implementatie VM studie A9 Amstelveen 

Mate van 
implementatie 

Bevinding Reden Factoren 

Volledig 
geïmplementeerd 

De stadsducten 
zijn 
samengevoegd. 

Het samenvoegen van de 
stadsducten was al een variant 
die door het projectteam was 
bedacht. Hierdoor was tijdens de 
VM studie al bekend dat dit VM 
resultaat mogelijk was en binnen 
de scope en doel van het project 
viel. Dit VM resultaat is tijdens de 
VM studie naar voren gebracht 
waarna de aanwezige 
stakeholders met dit idee aan de 
slag zijn gegaan. Zij vonden dat 
het idee de prestatie verhoogde 
waardoor zij toepassing van het 
idee aanbevolen. Doordat de 
ontwerpsessies vlak na de VM 
studie vielen konden deze ideeën 
direct opgepakt worden.   

- Dit VM resultaat was al een mogelijke 
optimalisatie tijdens het ontwerpproces en 
viel binnen de gestelde scope en het doel 
van zowel het project als de VM studie. 

- Door dit VM resultaat te bespreken tijdens 
de VM studie is gebleken dat de 
stakeholders achter dit VM resultaat 
stonden. 

- Het projectteam stond achter dit VM 
resultaat. 

- Doordat de ontwerpsessies vlak na de VM 
studie plaatsvonden konden de resultaten 
van de VM studie direct toegepast worden. 

- De VM studie was een onderdeel van het 
ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met de 
structuurvisie en omgevingsvisie van de 
klant. 

- Gemaakte besluiten hoefde niet aangepast 
te worden voor implementatie van dit VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat zou de waarde van het 
object laten toenemen. 

Iconische 
fietsbrug/ 
markante 
fietsbrug is in het 
ontwerp 
verwerkt. 

Een iconische fietsbrug was al 
een variant die door het 
projectteam was bedacht. 
Hierdoor was tijdens de VM 
studie al bekend dat dit VM 
resultaat mogelijk was en binnen 
de scope en doel van het project 
viel. Dit VM resultaat is tijdens de 

- Dit VM resultaat was al een mogelijke 
optimalisatie tijdens het ontwerpproces en 
viel binnen de gestelde scope en het doel 
van zowel het project als de VM studie. 

- Dit VM resultaat zou de waarde van het 
object laten toenemen. 

- Door dit VM resultaat te bespreken tijdens 
de VM studie is gebleken dat de 
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VM studie naar voren gebracht 
waarna de aanwezige 
stakeholders met dit idee aan de 
slag zijn gegaan. Zij vonden dat 
het idee de prestatie verhoogde 
waardoor zij toepassing van het 
idee aanbevolen. Doordat de 
ontwerpsessies vlak na de VM 
studie vielen konden deze ideeën 
direct opgepakt worden.   

stakeholders achter dit VM resultaat 
stonden. 

- Het projectteam stond achter dit VM 
resultaat. 

- Doordat de ontwerpsessies vlak na de VM 
studie plaatsvonden konden de resultaten 
van de VM studie direct toegepast worden. 

- De VM studie was een onderdeel van het 
ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met de 
structuurvisie en omgevingsvisie van de 
klant. 

- Gemaakte besluiten hoefde niet aangepast 
te worden voor implementatie van dit VM 
resultaat. 

Groene wanden of 
Amelisweerd-
wanden (groen 
over dekken en 
randen) zijn in 
het ontwerp 
toegepast. 

Dit VM resultaat werd door 
iedereen als positief ontvangen. 
De gemeente Amstelveen heeft al 
goedgekeurd dat de A9 in de 
gemeente breder wordt en 
verdiept wordt aangelegd, maar 
wil daarnaast de omgeving zoveel 
mogelijk ontzien. Door de 
geluidwanden naast de snelweg 
zo groen mogelijk te maken met 
beplanting en dergelijke, hoopt de 
gemeente de bewoners tegemoet 
te komen. De opdrachtgever en 
het projectteam vinden dat de 
extra kosten hiervoor opwegen 
tegen de voordelen die voor de 
omgeving wordt gecreëerd.  

- De kosten wogen op tegen de voordelen 
voor de omgeving.  

- Dit VM resultaat was al een mogelijke 
optimalisatie tijdens het ontwerpproces en 
viel binnen de gestelde scope en het doel 
van zowel het project als de VM studie. 

- Door dit VM resultaat te bespreken tijdens 
de VM studie is gebleken dat de 
stakeholders achter dit VM resultaat 
stonden. 

- Het projectteam stond achter dit VM 
resultaat. 

- Doordat de ontwerpsessies vlak na de VM 
studie plaatsvonden konden de resultaten 
van de VM studie direct toegepast worden. 

- De VM studie was een onderdeel van het 
ontwerpproces. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met de 
structuurvisie en omgevingsvisie van de 
klant. 
Gemaakte besluiten hoefde niet aangepast 
te worden voor implementatie van dit VM 
resultaat. 

Gedeeltelijk 
geïmplementeerd 

Het VM resultaat 
‘middenscherm 
toepassen’ is 
deels toegepast. 

Het VM resultaat om in het 
midden van de weg een 
geluidsscherm toe te passen viel 
binnen de scope en het doel van 
zowel de VM studie als  het 
project. Uit de VM studie bleek 
dat dit geluidscherm gewenst was 
vanuit de gemeente Amstelveen. 
Uit nader onderzoek bleek het 
middenscherm duur zou zijn. 
Daarom is besloten om deze 
middenschermen alleen te 
plaatsen op de locaties waar deze 
het meest noodzakelijk zijn 
vanwege de geluidsoverlast.   

- Dit VM resultaat was waardevol en 
verhoogde de prestatie door de 
geluidsoverlast te verlagen, maar zou het 
budget van het project overstijgen. 

- Een externe stakeholders waren positief 
over dit VM resultaat. 

- Het projectteam stond achter dit VM 
resultaat.  

- Voor dit VM resultaat hoefde er geen 
gemaakte plannen aangepast te worden.  

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces. 

- Door het overstijgen van het budget paste 
volledige implementatie niet binnen de 
vraag van de opdrachtgever 

- Dit VM resultaat is door de hoge kosten 
beperkt geïmplementeerd en is alleen 
toegepast waar de geluidoverlast het 
hoogst was. 

Niet 
geïmplementeerd 

Het VM resultaat 
‘naar binnen 
gebogen 
geluidswanden’ is 

Dit VM resultaat volgt uit de VM 
studie, maar wordt vervolgens 
niet meer benoemd. Qua timing 
sloot dit VM resultaat net zoals de 

- Dit VM resultaat was mogelijk ten aanzien 
van de timing in het ontwerpproces.   

- Bestaande plannen hoefde niet aangepast 
te worden voor dit VM resultaat.  
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niet verwerkt in 
het ontwerp of de 
planvorming. 

andere geluidwanden aan op het 
ontwerpproces van de A9 bij 
Amstelveen. Uit de interviews 
blijkt dat niemand de 
verantwoordelijkheid heeft 
genomen om eigenaar te worden 
van dit VM resultaat om deze uit 
te werken. Het idee is blijven 
liggen omdat individuele leden 
van het projectteam het niet hun 
taak vonden om dit VM resultaat 
uit te werken. Zij wisten dan ook 
niet van elkaar wat er uitgewerkt 
zou worden. De houding ten 
opzichte van VM resultaten is 
afwachtend in plaats van 
proactief. 

- Er mistte motivatie en 
verantwoordelijkheid van het projectteam 
om het VM resultaat nader te onderzoeken.  

- Er is met dit VM resultaat niks gedaan 
omdat niemand het zijn opdracht vond om 
dit VM resultaat uit te werken. 

- De houding ten opzichte van VM resultaten 
is afwachtend in plaats van proactief. 

Het idee om 
Burgemeester 
Reijnderslaan te 
verhogen en het 
alignement naar 
het zuiden te 
verschuiven is 
niet geaccepteerd 
door de 
projectleider. 

Dit VM resultaat betrof het 
verschuiven van de snelweg naar 
het zuiden. Hierdoor zou er ten 
noorden van de snelweg meer 
ruimte voor de omgeving 
ontstaan. In het toenmalige 
ontwerp was de weg al zo 
zuidelijk mogelijk aangelegd, en 
nog meer verschuiven was 
onmogelijk zonder grote 
consequenties aan de omgeving. 
Zo zou een kantoorpand deels 
verwijderd moeten worden. De 
projectleider heeft besloten om 
niks met dit VM resultaat te gaan 
doen. Hij verwachtte ook dat de 
omgeving hier bezwaren tegen 
zou hebben. 

- De kosten zouden sterk toenemen omdat 
een kantoorpand deels verwijderd zou 
moeten worden. 

- De nadelen van dit VM resultaat waren 
volgens het projectteam groter dan de 
voordelen.  

- Een belangrijke stakeholder zou tegen dit 
VM resultaat zijn. 

- Dit VM resultaat paste binnen de vraag van 
de opdrachtgever. 

- Wel waren er al besluiten genomen 
betreffende het tracé waardoor het 
projectteam deze zou moeten aanpassen. 

- Hierdoor sloot het VM resultaat niet aan op 
het ontwerpproces. 
 

A3.4       IMPLEMENTATIE TWEEDE OVERKRUISING LIEMPDE 

Tabel 4: Resultaat implementatie VM studie Tweede Overkruising Liempde 

Mate van 
implementatie Bevinding Reden Factoren 

Volledig 
geïmplementeerd 

De dienstregeling-
variant wordt op dit 
moment gebruikt. 

De VM studie van de Tweede 
Overkruising Liempde 
analyseerde gedetailleerd de 
verschillen tussen een 
aanpassing van de 
dienstregeling en het realiseren 
van een fly-over. Doordat het 
project momenteel is gecanceld, 
is de dienstregelingvariant 
automatisch in werking gesteld. 

- Gezien het project momenteel is 
gecanceld, betekent dit automatisch dat 
men met een dienstregeling werkt die 
op deze situatie is aangepast. 

- Dit VM resultaat bestond al voor de VM 
studie en viel binnen de gestelde scope 
en vraag van de opdrachtgever.  

- De betrokken stakeholders  stonden 
achter dit VM resultaat. 

- Het projectteam stond achter dit VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met 
de structuurvisie en omgevingsvisie 
van de klant. 

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces, hoewel deze later op 
‘on hold’ is gezet. 
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Niet 
geïmplementeerd 

De fly-over is niet 
gebouwd. 

De VM studie van de Tweede 
Overkruising Liempde 
analyseerde gedetailleerd de 
verschillen tussen een 
aanpassing van de 
dienstregeling en het realiseren 
van een fly-over. Doordat het 
project momenteel is gecanceld, 
heeft er nooit een 
implementatie plaatsgevonden 
van dit VM resultaat. Hoewel 
was gebleken dat dit VM 
resultaat op de lange termijn 
voordeliger zou kunnen zijn 
(nader onderzoek was nodig), is 
dit VM resultaat niet opgepakt 
en toegepast. 

- Gezien het project momenteel is 
gecanceld door het intrekken van het 
PHS in dat gebied, is de fly-over niet 
gebouwd en is er ook geen besluit 
geweest over deze specifieke fly-over.  

- De betrokken stakeholders bij deze VM 
studie stonden achter dit VM resultaat. 

- Dit VM resultaat bestond al voor de VM 
studie en viel binnen de gestelde scope 
en vraag van de opdrachtgever.  

- De betrokken stakeholders  stonden 
achter dit VM resultaat. 

- Het projectteam stond achter dit VM 
resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in strijd met 
de structuurvisie en omgevingsvisie 
van de klant. 

- Dit VM resultaat sloot aan op het 
ontwerpproces, hoewel deze later op 
‘on hold’ is gezet. 
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BIJLAGE A4: RESULTAAT TOEPASSING MAATREGELEN  

Tabel A5:: Resultaat implementatie VM studie Amstelveen 

Mate van 
implementatie 

Bevinding Reden Factoren 

Volledig 
geïmplementeerd 

Het idee om de grond 
opnieuw te 
gebruiken wordt 
meegenomen in de 
planvorming van het 
projectteam 

Dit VM resultaat is waardevol 
bevonden door het projectteam en 
wordt daarom meegenomen in de 
faserings-documenten die worden  
aangeleverd bij de aannemer.  

- Het projectteam stond achter het 
VM resultaat. 

- De betrokken stakeholders 
stonden achter het VM resultaat. 

- Het projectteam hoefde geen 
besluiten aan te passen voor dit 
VM resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in 
strijd met de structuurvisie en 
omgevingsvisie van de 
opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verlaagde de 
kosten van de realisatiefase. 

- Het VM resultaat sloot aan op 
het ontwerpproces. 

Het maken van de 
fietsbrug direct na 
fase één zal door het 
projectteam 
geïmplementeerd 
worden in hun 
planvorming 

Dit VM resultaat is waardevol 
bevonden door het projectteam en 
wordt daarom meegenomen in de 
faserings-documenten die worden 
aangeleverd bij de aannemer.  

- Het projectteam stond achter het 
VM resultaat. 

- De betrokken stakeholders 
stonden achter het VM resultaat. 

- Het projectteam hoefde geen 
besluiten aan te passen voor dit 
VM resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in 
strijd met de structuurvisie en 
omgevingsvisie van de 
opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verlaagde de 
kosten van de realisatiefase. 

- Het VM resultaat sloot aan op 
het ontwerpproces. 

Het projectteam laat 
de Keizer Karelweg 
als verbinding 
bestaan.  

Door de VM studie zijn de 
deelnemers gerichter gaan nadenken 
over de mogelijkheden van de Keizer 
Karelweg. Hierbij waren er al een 
aantal mogelijkheden gegeven en kon 
er worden nagedacht over de eisen 
die gesteld waren door de 
opdrachtgever. De Keizer Karelweg is 
voor de gemeente van essentieel 
belang en zal dan ook beschikbaar 
blijven door onder andere een 
tijdelijk viaduct. 

- Doordat er geen negatieve 
consequenties uit toepassing van 
het idee volgen , was er 
draagvlak voor het idee. 

- Dit VM resultaat viel vinnen het 
doel van de VM studie. 

- Het projectteam hoefde geen 
besluiten aan te passen voor dit 
VM resultaat. 

- Het projectteam stond achter het 
VM resultaat 

- De betrokken stakeholders 
stonden achter het VM resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in 
strijd met de structuurvisie en 
omgevingsvisie van de 
opdrachtgever. 

Om de verdiepte 
ligging van de weg 
aan te kunnen leggen 
zullen er damwanden 
geplaatst worden om 
o.a. het waterpeil te 
handhaven 

Uit de plannen van het projectteam 
blijkt dat er tijdens de tweede 
bouwfase tijdelijke damwanden 
worden geplaatst. Dit VM resultaat is 
dan ook overgenomen. 

- Het projectteam stond achter het 
VM resultaat. 

- De betrokken stakeholders 
stonden achter het VM resultaat. 

- Het projectteam hoefde geen 
besluiten aan te passen voor dit 
VM resultaat. 
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- Dit VM resultaat was niet in 
strijd met de structuurvisie en 
omgevingsvisie van de 
opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verlaagde de 
kosten van de realisatiefase. 

- Het VM resultaat sloot aan op 
het ontwerpproces. 

Tijdens de bouw van 
verschillende 
kunstwerken worden 
er prefab elementen 
gebruikt 

Dit VM resultaat is tijdens de VM 
studie naar voren gekomen, en is in 
de specificaties voor de kunstwerken 
verwerkt. Gezien dit VM resultaat al 
bestond, was deze al bij voorbaat 
geïmplementeerd. 

- Het projectteam stond achter het 
VM resultaat. 

- De betrokken stakeholders 
stonden achter het VM resultaat. 

- Het projectteam hoefde geen 
besluiten aan te passen voor dit 
VM resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in 
strijd met de structuurvisie en 
omgevingsvisie van de 
opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verlaagde de 
kosten van de realisatiefase. 

- Het VM resultaat sloot aan op 
het ontwerpproces. 

Het Meanderpark 
kan voor een deel 
worden gebruikt als 
bouwterrein 

Het Meanderpark wordt gesplitst 
door een langvorming meer parallel 
aan de A9. De kant aan de A9 kan 
worden gebruikt voor 
werkzaamheden. Het andere deel zal 
een park moeten blijven van de 
gemeente en de omgeving. De 
aannemer dient te bepalen hoeveel 
ruimte hij nodig heeft en welke 
ruimte hij wil gebruiken.  

- Het projectteam stond achter het 
VM resultaat. 

- De betrokken stakeholders 
stonden achter het VM resultaat. 

- Het projectteam hoefde geen 
besluiten aan te passen voor dit 
VM resultaat. 

- Dit VM resultaat was niet in 
strijd met de structuurvisie en 
omgevingsvisie van de 
opdrachtgever. 

- Dit VM resultaat verlaagde de 
kosten van de realisatiefase. 

- Het VM resultaat sloot aan op 
het ontwerpproces. 

Niet 
geïmplementeerd 

Het reduceren van de 
snelheid bij de 
uitvoering mag niet 
van de 
opdrachtgever. 

De organisatie van de opdrachtgever 
heeft bepaald dat de snelheid tijdens 
de uitvoering 90 kilometer per uur is, 
en ook na navraag mag het 
projectteam hier niet van afwijken. 
Er was geen intentie bij de 
opdrachtgever om dit besluit te 
heroverwegen, ondanks het 
verwachte positieve effect. 

- Tijdens de VM studie vroeg men 
zich af of het wellicht toch 
mogelijk was om dit VM 
resultaat toe te passen. 

- Uit het VM rapport blijkt dat de 
voordelen opwegen tegen de 
nadelen voor dit VM resultaat. 

- Er zou een besluit op 
programmaniveau aangepast 
moeten worden. Dit 
management had echter geen 
intentie om dit te doen. 

- Het projectteam stond achter het 
VM resultaat. 

- De betrokken stakeholders 
stonden achter het VM resultaat. 

- Het VM resultaat sloot aan op 
het ontwerpproces. 

 


