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Voorwoord
Het realiseren van een infrastructureel megaproject in een stedelijke
omgeving veroorzaakt meestal een figuurlijke ‘schok’ in de samenleving.
In het geval van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn was het bovendien
een letterlijke schok; het verzakken van historische panden aan de
Vijzelgracht. Deze schokken brachten het Noord/Zuidlijn-project tijdelijk
tot stilstand. In een ronduit vijandige omgeving moest het vastgelopen
project weer op gang gebracht worden. Over hoe de constructie van
de ondergrondse stations weer op gang is gekomen gaat de publicatie
“De diepte in. Een leergeschiedenis van de drie diepe stations van de
Noord/Zuidlijn”.
In lijn met de titel komen de betrokken experts van het Team Diepe
Stations zelf aan het woord en krijgen we inzicht in de gebruikte interventies. Als iets duidelijk wordt uit dit boekje is dat megaprojecten
mensenwerk zijn. Experts uit publieke en private organisaties, ieder met
zijn of haar eigen normen, waarden en professionele werkpraktijken,
moeten integraal met elkaar samenwerken om een infrastructureel
project succesvol uit te voeren. Dat laat het interview met planner
Robert Kuijper goed zien als hij vertelt over de integrale afstemming die
nodig is om alle planningsactiviteiten van betrokken partijen op elkaar
af te stemmen. Deelprojecten zijn namelijk geen ‘eilanden’ waar hekken
omheen gezet kunnen worden om zo ongestoord te werken.

Het positieve aan deze publicatie is dat (technische) professionals reflecteren op de
eigen werkpraktijken en er zo, als het goed is, van leren. Immers, reflectie op de eigen
werkpraktijk is een krachtig instrument voor gedragsverandering. Het risico van deze
publicatie is dat het een reconstructie achteraf is waarin het veranderverhaal een logica
krijgt die er tijdens de uitvoering niet was. Of zoals de project-directeur van de London
Olympics mij een aantal jaren geleden vertelde: “Pas nu zie ik wat ons project narratief
is geweest”. Of beter gezegd: ‘Je snapt het pas als je het ziet’ (quote Cruijff).
Bij complexe megaprojecten is het noodzakelijk om experts in een vroegtijdig stadium uit
hun comfortzone te halen, zoals dat zo mooi in deze publicatie staat beschreven. Veelal
worden in de plannings- en tenderfase de geleerde lessen uit voorgaande projecten
nog wel meegenomen in een samenwerkingsfilosofie, maar vaak gaan deze afspraken
verloren in de ‘hitte’ van de uitvoeringsfase. Na het winnen van het contract volgen partijen
meestal hun eigen weg om pas weer bij een conflict echt met elkaar aan tafel te zitten.
Deze conflicten zijn dan veelal emotioneel en gaan gepaard met het weglekken van
wederzijds vertrouwen. Daarom is het van belang om reeds vroeg in het project
aandacht te besteden aan (culturele) samenwerkingspraktijken. Hierdoor kan een
afgesproken projectfilosofie worden bewaakt, interpretatieverschillen worden
afgestemd, en risico’s op conflicten worden verkleind. Gerichte interventies moeten er
zorg voor dragen dat gedurende het hele proces de oriëntatie van de projectorganisatie
gericht blijft op gemeenschappelijke projectdoelen, empathie en samenwerking.
Belangrijke interventies om dit te ondersteunen zijn het houden van reflectiesessies,
het ontwikkelen van een gemeenschappelijk projectnarratief, en het organiseren van
transitierituelen bij projectfase-overgangen.

Prof. dr. Alfons van Marrewijk
Bijzonder hoogleraar Bedrijfsantropologie
Vrije Universiteit Amsterdam
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Aanleiding
	Hoe krijg je een vastgelopen project weer op de rails? Het is een
simpele vraag van slechts tien woorden. Maar over het antwoord
kun je een boek schrijven, zo bleek. Een boek dat op een bijzondere
manier tot stand is gekomen, want het idee komt van het projectteam
zelf. Onder de noemer 1 team 1 taak zijn de teamleden van de
drie Diepe Stations van de Noord/Zuidlijn jarenlang tweewekelijks
bijeengekomen om samen problemen te bespreken en te onderzoeken
wat ze van elkaar kunnen leren. Een aantal van hen heeft deze lessen
en ervaringsverhalen vervolgens op papier gezet in de vorm van een
leergeschiedenis. Het resultaat was een manuscript van 43 pagina’s.

Van wat naar hoe
Dat manuscript werd de basis voor dit boek.
Het is de leidraad voor de onderwerpen
die erin beschreven staan en het is een
belangrijke inspiratiebron en achtergrond
geweest voor de cases en de interviews.
In het manuscript stond vrij uitgebreid
besproken wát er allemaal gebeurd is. In
dit boek gaan we met de interviews en
de praktijkvoorbeelden dieper in op hóe
je dat vervolgens doet en vooral ook wat
je doet wanneer het niet in een keer lukt.
Voor dit boek zijn ongeveer 25 mensen
geïnterviewd, maar in werkelijkheid is er
door een veel grotere groep aan zowel
de kant van opdrachtgever als die van
de opdrachtnemers aan dit project
gewerkt. Al die mensen hebben een even
belangrijke bijdrage geleverd aan het op
de rit krijgen van dit project.

Geen garantie voor de toekomst
Dat successen uit het verleden geen
garantie bieden voor de toekomst blijkt
maar weer in zo’n complex project als
de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Want,
al waren het bouwen en uitgraven van
de stations en het boren van de tunnel
een belangrijk en zichtbaar onderdeel
van het project, de Noord/Zuidlijn is bij
het schrijven van dit boek nog volop in
de afbouwfase. En ook deze laatste fase
kent weer zijn eigen uitdagingen en lessen.
Wat voor de ruwbouw van de Diepe
Stations goed werkte, blijkt niet één op
één toepasbaar op de afbouw van de
metrolijn. Projectmanagement blijft nu
eenmaal maatwerk. Het laatste wat Team
Diepe Stations met deze leergeschiedenis
pretendeert, is dan ook een voorbeeld te
willen zijn van hoe het moet. Het is een
kijkje in de keuken tijdens een roerige
tijd met verhalen en beleving van direct
betrokkenen en hun eigen reflecties daarop.

Aanleiding

Voor wie?
Het aanvankelijke doel van het boek was
dat het een cadeau moest zijn aan het
team zelf. Nu het af is, hopen we dat we er
meer mensen een plezier mee doen. De
Noord/Zuidlijn is weliswaar qua omvang,
ontstaansgeschiedenis, kosten, duur en
complexiteit een uniek project, maar veel
van de geleerde lessen gaan over samenwerken en menselijke verhoudingen en
zullen daardoor ook voor mensen buiten
het project herkenbaar zijn. Voor bouwers,
managers en politici, maar eigenlijk dus
voor iedereen die in het dagelijks leven
wel eens moet samenwerken.
Leeswijzer
Een belangrijk deel van de leergeschiedenis
gaat over samenwerken. Samenwerken
met de opdrachtnemer, maar ook met
andere partijen en contracten. In dit boek
beslaat dit thema maar liefst de helft
van de inhoud. Maar om goed samen te
kunnen werken moesten er eerst een
aantal andere randvoorwaarden geregeld
worden. Het project moest weer in control
komen en de relatie met de omgeving
moest worden hersteld. Dat is dan ook de
volgorde die we in dit boek aangehouden
hebben.
Hoofdstuk 1 beschrijft hoe het team van
een ad hoc-cultuur van brandjes blussen
weer inzicht en overzicht kreeg en langzaam maar zeker in staat werd om een
langetermijnvisie te ontwikkelen. Hoofdstuk 2 gaat over een andere zeer belangrijke randvoorwaarde om goed te kunnen
samenwerken: het herstellen van de relaties
met alle betrokkenen in en rondom het

project. In hoofdstuk 3 komt het thema
samenwerken aan bod en dan vooral die
tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. En het vierde en laatste hoofdstuk laat vervolgens zien dat er voor een
goede samenwerking geen standaard gereedschapskist te maken is, maar dat elke
situatie opnieuw om maatwerk vraagt.
Wat tussen twee partijen goed werkte,
bleek namelijk niet automatisch succesvol
toen er een derde en zelfs vierde partij bijkwam. Verschillende contracten, managementstijlen en verwachtingen vragen om
een verschillende aanpak.
Wat voor alle hoofdstukken geldt, is dat
ze beginnen met een korte situatieschets
en waar nodig historische context. Daarna
volgt een beschrijving van de interventies.
Welke maatregelen zijn genomen en wat
was de gedachte erachter? Vervolgens
geven de interviews en de verschillende
cases een beeld van hoe er door het
team met die interventies is omgegaan.
Welke consequenties hadden ze voor hun
dagelijks werk? Wat werkte wel, en wat
minder? Elk hoofdstuk sluit af met een
overzicht van door het team verzamelde
lessen. Alle hoofdstukken hebben hierdoor hun eigen kop en staart en zijn
daardoor ook heel goed los van elkaar, of
in een andere volgorde, te lezen.

12

De diepte in

13

Inleiding

2017

Inleiding
	
Wie over de Noord/Zuidlijn schrijft, een project met zo’n lange
geschiedenis, ontkomt er niet aan om af en toe ook even terug in de
tijd te stappen. Dat doen we steeds aan het begin van elk hoofdstuk
en ook hier in de inleiding.

Commissie Veerman adviseert afbouw NZL
Raadsenquête vernietigend over besluitvorming

2009
Verzet onder de bevolking
Zo’n vijftig jaar geleden was er al een
concreet plan om Amsterdam te voorzien
van een metronetwerk zoals veel andere
hoofdsteden in de wereld dat hebben. In
1970 werd begonnen met de bouw van het
eerste deel van dat netwerk: de Oostlijn.
Tijdens de uitvoering daarvan ontstond er
zoveel verzet onder de bevolking – met
name vanwege de grootschalige sloop van
bestaande gebouwen in de binnenstad
– dat het tweede deel van het plan (de
uitbreiding van het netwerk met een
noord-zuidverbinding) in 1975 van tafel
verdween. Sindsdien nam, zoals overal in
stedelijk gebied, de verkeersdrukte toe,
waardoor de wens om de metrolijn uit te
breiden in de jaren erna terug bleef komen.
Zonder overmatige hinder
In 1989 werd een haalbaarheidsonderzoek naar die uitbreiding uitgevoerd.
In 1991 formuleerde de Amsterdamse
gemeenteraad de volgende aanbevelingen voor een aanvullende metrolijn:
‘Realiseer de metro Noord/Zuidlijn,
deels onder de bestaande bebouwing,
binnen het tijdtraject en binnen het budget,
zonder overmatige hinder, opdat de stad
kan blijven functioneren.’

Referendum
Op 25 juni 1997 is een referendum gehouden over de wenselijkheid van de aanleg
van een nieuwe metrolijn. Bijna 65% van
de mensen stemde tegen de aanleg van
de Noord/Zuidlijn. De uitslag werd echter
niet als bindend erkend omdat de opkomst
te laag was. Het aantal nee-stemmers had
volgens de referendumverordening groter
moeten zijn dan de helft + 1 van het aantal
stemmers bij de laatste gemeenteraadsverkiezing. Dat betekende dat alleen met
minimaal 154.935 tegenstemmers de
bouw had kunnen worden tegengehouden.
De volgende tijdslijn, die is ontleend aan de
Volkskrant, laat zien hoe de Noord/Zuidlijn
zich qua kosten en tijd heeft ontwikkeld.

Kosten
4 2 miljard
Metro rijdt in
2015
Kosten
4 1,8 miljard
Metro rijdt in
2013

Kosten
4 3,1 miljard
Metro rijdt in
2017

2008 Verzakkingen Vijzelgracht. Bouw stilgelegd

2006

2003 Start bouw NZL
Kosten
4 1,47 miljard
Metro rijdt in
2011

2002 Definitief aanlegbesluit

Referendum. Uitslag ongeldig. Opkomst te laag
Voor 42.961 / Tegen 79.861
Kosten
4 860 miljoen
Metro rijdt in
2005

1997

1996 Principebesluit aanleg NZL

1980
Gefaseerde ingebruikname Oostlijn

1955
Nota Binnenstad pleit voor aanleg ondergrondse spoorweg

1977

1991 Raad kiest voor boormethode en tracé NZL

1988
Raad besluit tot onderzoek naar boortunnel Noord/Zuidlijn (NZL)
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Voor het referendum kwamen 123.198
stemmers opdagen, waarvan 79.861
(64,8%) tegen de komst van de lijn stemden;
42.961 kiezers stemden vóór aanleg.
Nu het benodigde aantal tegenstemmers
niet was gehaald, kon de bouw van de lijn
voor wat de democratische rechtsgang
betrof, doorgaan. Op 9 oktober 2002 nam
de gemeenteraad alsnog het definitieve
besluit tot aanleg van de Noord/Zuidlijn.
De Diepe Stations
Het deelproject Diepe Stations, waar dit
boek over gaat, omvat de ruwbouw van
drie diepgelegen stations in het hart van
de Amsterdamse binnenstad: station
Rokin, station Vijzelgracht en station
Ceintuurbaan, dat later station De Pijp
gaat heten. In geld uitgedrukt gaat het
om enkele honderden miljoenen euro’s
(daar is de afbouw niet in meegerekend).
Er is overigens nog een vierde diep
station aan de Noord/Zuidlijn en dat ligt
onder het Centraal Station Amsterdam.
Een deelproject dat beslist niet minder
uitdagend, riskant en leerzaam was dan
deze drie, maar aan dat deelproject
besteden we hier geen aandacht om de
eenvoudige reden dat het door een ander
team is gebouwd.
De tunnel
Tijdens de voorbereidende besprekingen,
onderhandelingen en onderzoeken – die
zoals op de tijdslijn te zien is behoorlijk wat
jaren hebben geduurd – ging de aandacht
aanvankelijk vooral uit naar een ander
deelproject van de Noord/Zuidlijn: het
boren van de tunnels die de diepe stations
met elkaar verbinden. In Nederland was
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nog niet eerder op zo’n grote schaal en
in zulke moeilijke ondergrond een tunnel
geboord. Dit deelproject zal wél een rol
spelen in dit boek omdat er concrete
raakvlakken zijn tussen de Tunnel en de
Diepe Stations.

Meeste commotie
Het deelproject Diepe Stations werd
door velen als minder riskant beschouwd,
omdat er gebruik gemaakt zou worden
van een beproefd concept: de wandendakmethode. Uiteindelijk bleek dat
juist het deelproject Diepe Stations
de meeste commotie op zou roepen.
De tegenslagen, met de verzakking van
de panden op de Vijzelgracht in 2008 als
dieptepunt, hebben lange tijd de toon in
de beeldvorming over de Noord/Zuidlijn
gedomineerd.

Inleiding

De wanden-dakmethode
	Bij de wanden-dakmethode worden eerst de wanden (ondergronds) gerealiseerd. In het geval van de Diepe Stations door toepassing van diepwanden, waarna tussen deze wanden op maaiveldniveau het stationsdak
werd gebouwd en afgewerkt. Het maaiveld zou hierdoor sneller weer beschikbaar komen voor andere functies, zoals verkeer. Vervolgens wordt
onder het dak de grond afgegraven. Op diverse plaatsen wordt een tussenvloer of tijdelijke horizontale stempeling toegebracht, om horizontale
vervormingen van de diepwand te voorkomen. Vervolgens kan worden
doorgegraven tot op de einddiepte, en kan de ondergrondse constructie
afgebouwd worden met een fundatievloer en voorzetwanden.

Boormachine Victoria passeert
het smalle station De Pijp
Foto: Gé Dubbelman

Opkrabbelen
Deze leergeschiedenis gaat over de
periode na de verzakkingen, we beschrijven
de periode van na 2008. Over hoe het
deelproject weer opkrabbelt vanuit dat
dieptepunt. Welke interventies er zijn
gepleegd en wat de consequenties van
die interventies waren. Hoe zorg je er als
manager voor dat jouw interventie wordt
gedragen door je team, en hoe ga je als
teamlid om met de veranderingen die de
interventies teweegbrengen?

Infographic: Barbara Pilipp
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Vier perspectieven
Na de verzakkingen op de Vijzelgracht, het
grotendeels stilleggen van het project en
het onderzoeksrapport van de Commissie
Veerman dat daaruit voortkwam, is er
niet alleen bij de Diepe Stations veel
veranderd, maar de hele organisatie is
op de schop gegaan. Volgens Gerard
Scheffrahn, de contractmanager van
de Diepe Stations die begin 2009 is
aangesteld om dit deelproject weer vlot
te trekken, moeten we de transformatie
van het project uit vier perspectieven
zien: Het politiek-bestuurlijke perspectief,
de interne governance, communicatie, en
het operationele perspectief. In dit boek
zoomen we vooral in op het operationele
perspectief, ‘maar zonder die andere
drie perspectieven was het niet gelukt’,
benadrukt Scheffrahn, ‘er zijn vier perspectieven te onderscheiden, maar niet
te scheiden. We scheiden ze toch, met de
kanttekening dat dit een deel is van het
verhaal.’ De andere drie perspectieven
zullen we hier kort beschrijven.

Verzakkingen
Vijzelgracht
Foto: Tom van der Leij

Inleiding

Het politieke perspectief
De raadsenquête onder leiding van Maurice
Limmen, toenmalig fractievoorzitter van het
CDA in de Amsterdamse gemeenteraad, en
met name de ‘Commissie Veerman’ onder
leiding van oud-minister Cees Veerman,
zijn zeer belangrijk geweest in de politieke
verwerking van de ontstane crisis. Er kwamen reële kaders omtrent tijd en geld. En
Veerman deed concrete uitspraken over
hoe het project verder moest. Er moest een
sterkere organisatie komen, de uitvoering
diende verbeterd en er moest hard gewerkt
worden aan de relatie met de omwonenden
en opdrachtnemers. Hiermee ontstond de
mogelijkheid om weer vooruit te kijken en
een streep onder het verleden te zetten: we
hebben het niet goed gedaan, maar vanaf
nu gaan we het beter doen. De sterkere
projectorganisatie zorgde ervoor dat de
politiek al gauw meer vertrouwen kreeg en
er een gezondere afstand kon groeien tussen politiek en project.
Interne governance
Al vanaf 2006 werd er aan de interne
versterking van de organisatie van het
projectbureau gewerkt. De komst van
een tot dan toe ontbrekende Financieel
Directeur in 2008, Theo van Bekkum, is hier
een belangrijke verandering in geweest.
Sindsdien is de kwaliteit van planning,
control en risicomanagement verbeterd.
Op advies van Veerman kwam er na 2008
meer financiële ruimte om op het gebied
van projectbeheersing de stafafdeling
verder uit te bouwen. Er ontstond zo de
mogelijkheid om met reële kaders aan een
langetermijnhorizon te werken en er kwam
meer rust op het gebied van de planning.

Bovendien werd het mogelijk om zo nu en
dan ook externe expertise in te huren om de
kwaliteit en de voortgang van het project te
monitoren en te verbeteren.
Het communicatieperspectief
Heel belangrijk voor de voortgang van
het gehele project is de manier waarop er,
sinds de komst van Hoofd Communicatie
Alex Sheerazi in 2009, gewerkt is aan
het verbeteren van de reputatie van het
project. De versterking van de stafafdeling
Communicatie, maar vooral ook een
strategie waarin sensitiviteit en transparantie
tot diep in het dna van de organisatie is
doorgevoerd, zijn een belangrijk onderdeel
van de succesvolle transformatie van het
project geweest. Communicatie werd niet
meer gereduceerd tot een instrumentele
en nogal technische vorm van zenden en
informeren, maar een manier om duurzame
relaties te smeden met alle partijen in en om
het project. Door het structureel aangaan
en faciliteren van interactie en dialoog,
veranderde de reputatie van het project
langzaam van afstandelijke bouwer naar
open gesprekspartner die zich bewust werd
van het feit dat hij te gast is in de stad. Dit
heeft er niet alleen toe geleid dat er een
reputatie ontstond die tegen een stootje
kon, maar droeg ook bij aan de motivatie
van het team en de voortgang van het werk.

Aan de slag
En dan, als al die randvoorwaarden op
orde zijn, moet er ook gewoon weer gewerkt worden. En dat is precies waar deze
leergeschiedenis over gaat. Aan de slag en
de diepte in.
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Inzicht en overzicht

Hoofdstuk 1
Inzicht en overzicht
	In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je als team weer in control komt.
Hoe breng je meer balans tussen incidenten en ambities? Hoe krijg
je meer grip op externe condities, zodat je van een kortetermijnvisie
gericht op brandjes blussen naar een situatie komt waarin je in staat
bent om vanuit een (middel)langetermijnvisie een plan te maken?
Hoe houd je de balans tussen een zelfstandig opererend team en een
team dat goed functioneert in het grote geheel? Een hoofdstuk over
planning in stripboekvorm, risicomanagement vanuit kansen beredeneerd en control door samenwerken.
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Inzicht en overzicht

Foto: Gé Dubbelman
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Wie komen aan het woord
in dit hoofdstuk?
Gerard Scheffrahn
Begin 2009 werd Gerard Scheffrahn aangesteld als contractmanager van de drie
Diepe Stations. In zijn vorige project, de
sanering van het Oostergasfabriekterrein
in Amsterdam, was hij aangesteld om dit
eveneens vastgelopen project vlot te trekken. Aan hem de opdracht om dat voor
de drie Diepe Stations nogmaals te doen.
In elk hoofdstuk bespreken we de interventies die hij met zijn team en dat van
aannemer Max Bögl heeft gedaan en
geeft hij zijn visie op die interventies.
Johan van der Beek
Werd in 2009 door Scheffrahn bij het
team gehaald als projectcontroller om
project control op poten te zetten. Wat
hij aantrof was een financiële administratie
die varieerde van het spreekwoordelijke
bierviltje tot aan knappe Excelsheets.
In dit hoofdstuk vertelt hij hoe hij de
kwartaalrapportages weer ‘financieel op
orde kreeg’ en wat hij gedaan heeft om
de bouwadministratie gelijk te trekken met
die van de aannemer.
Charles van Harn
Begon in 2005 op het project als senior
contractengineer. Zijn werkelijke taak
werd: redden wat er te redden valt. De
meerwerkclaims vlogen hem om de oren
en samen met een kostendeskundige handelde hij die zo goed en zo kwaad als dat
kon af. Hij weet dus als geen ander wat
het voor een team betekent als het niet in
control is.

Peter Pestoor
Ziet risicomanagement niet als een functie,
maar als een teamprestatie. Toen hij in
2009 het risicomanagement voor de Diepe
Stations mocht doen, had hij zichzelf dan
ook ten doel gesteld om zijn functie zo
snel mogelijk overbodig te gaan maken.
Robert Kuijper
In dit hoofdstuk vertelt planner Robert
Kuijper hoe hij inzicht en overzicht voor
iedereen creëerde met behulp van zijn
stripboeken. Kuijper is in 2009 voor de
Diepe Stations komen werken. In 2013
werd hij de integrale planner van de
gehele Noord/Zuidlijn.

Inhijsen van een wapeningskorf voor
de diepwanden op station Rokin
Foto: Gé Dubbelman

Gerard Scheffrahn

Het sollicitatiegesprek
Toen Gerard Scheffrahn naar de functie van contractmanager Diepe Stations
solliciteerde was het vlak voor de kerstdagen van 2008, krap drie maanden nadat een groot deel van het werk aan de
Noord/Zuidlijn – na de verzakking op de
Vijzelgracht – was stilgelegd. Op het
projectbureau hadden ze de afgelopen
maanden echter niet stil gezeten. Er waren
de nodige preventieve maatregelen
genomen om de organisatie weer op orde
te krijgen. Voorwaarden voor de herstart
van het afgraven van de Diepe Stations waren dat er een cultuurverandering
moest komen en dat de kwaliteit van het
team en toezicht zou verbeteren. Dat was
dan ook de opdracht die Scheffrahn met
zijn aanstelling meekreeg. ‘Begin maart
moeten we wel weer kunnen beginnen’,
was de prognose op dat moment.
Terug in de tijd
Om de voortvarendheid van het projectbureau te begrijpen, moeten we terug
in de tijd. Aanvankelijk werd het project
aangestuurd door het adviesbureau; een
samenwerkingsverband van de ingenieursbureaus Witteveen+Bos, Royal Haskoning
en Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Zij
waren verantwoordelijk voor het ontwerp
en voerden tegelijkertijd de directie over
de uitvoering. Het projectbureau stond
als opdrachtgever meer op afstand. De
toenmalig directeur van het adviesbureau
zag deze operatie als een technisch project en had minder aandacht voor andere
aspecten van projectmanagement, zoals
samenwerking met de diverse stakeholders. Al vrij snel bleek dit een verkeerde
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inschatting en stapelden problemen zich
op. Het project bleek zowel technisch als
procesmatig veel complexer dan verwacht.
De samenwerking met de aannemer en de
omwonenden begon steeds moeizamer
te verlopen. De planning liep steeds drastischer uit en de tijdclaims en contractafwijkingen stroomden binnen. Op verzoek
van de wethouder wordt in de eerste
helft van 2006 door een onderzoekscommissie de projectorganisatie van de
Noord/Zuidlijn doorgelicht. Een belangrijke aanbeveling van de commissie is om
af te stappen van het duale organisatiemodel. Het projectbureau gaat vanaf dan
de directie voeren en huurt het adviesbureau enkel nog in voor ontwerp en
advies.
Doorgeschoten naar de uitvoering
‘Als tegenreactie op die tijd was het project doorgeschoten naar de andere kant’,
zegt Scheffrahn. ‘Er was een uitvoeringsgerichte organisatie opgetuigd met veel
ex-aannemers aan de kant van de opdrachtgever.’ Niet lullen maar poetsen,
was het nieuwe adagium voor het ontwerp
en de uitvoering geworden. ‘Het adviesbureau had een soort loket-adviescontract
gekregen en dat paste helemaal niet bij
de fase waar we in zaten. De bouw lag stil
en we waren weer terug in de ontwerpfase, en over het ontwerp dat er lag was
technisch nog helemaal niet goed nagedacht. Het adviesbureau bleek nauwelijks
meer betrokken bij de risicoreducerende
maatregelen.’ Het team dat Scheffrahn
aantrof was bovendien zwaar onderbezet
en ook geheel op de uitvoering gericht.
‘Dat betekende dat een paar mensen het
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heel erg druk hadden en een ander deel
niet kon doen waarvoor het besteld was.’
Er was nauwelijks overzicht. De planning
werd elk jaar bijgesteld. Er was geen georganiseerd risicomanagement. En geen
control. ‘Het was een naar binnen gekeerde organisatie die vooral heel goed geworden was in brandjes blussen.’ Een ding
was al gauw duidelijk: ‘Dit gaat langer dan
drie maanden duren.’
P29 ➡
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In control maakt proactief
Interview Charles van Harn
	Adviseur contractzaken Charles van Harn
is een van de weinigen op het projectbureau die er van (bijna) het begin tot
het eind is bij gebleven. Veel van die
brandjes zijn door hem geblust. En hij
heeft aan den lijve ondervonden hoe het
voelt om niet in control te zijn. Maar hij
heeft ook gemerkt wat de voordelen zijn
als dat wél gebeurt. Hij vertelt hier wat
voor hem de belangrijkste oorzaken en
kantelpunten waren.
Charles van Harn

‘In 2005 ben ik aangenomen om de meerwerkclaims af te handelen. Dat was tot dan toe de
taak van de kostendeskundige, maar die kon dat helemaal niet meer bolwerken. Ik kwam
te werken in een kantoor aan de rand van de stad waar het adviesbureau toen werkte, ver weg
van het project. Contact met het werk en de eveneens veel te zwaarbelaste toezichthouders
was er nauwelijks.’

Station Rokin
Foto: Gé Dubbelman

Nog meer terugtrekken
‘Niemand wist precies wat er speelde waardoor we de grip op de situatie meer en meer
verloren.’ En het gevolg daarvan was volgens hem dat mensen zich nog meer gingen
terugtrekken. Intussen werd er nog volop geëngineerd, wat ervoor zorgde dat Van Harn
vaak nog niet op de hoogte was van een ontwerpaanpassing, terwijl er al wel een
meerwerkclaim voor die aanpassing binnen was.
Een eerste stap
Een van de eerste grote stappen vooruit voor Van Harn was dat ze in 2006 naar het Rokin
verhuisden. ‘Om meerwerk goed te kunnen beoordelen, is het voor mij belangrijk dat ik
van de hoed en de rand weet en daarvoor moet je gewoon met je neus bovenop het werk
zitten. Daarnaast is een goede en frequente communicatie met het toezichtsteam op het
project essentieel.’
Afhandelen van twistpunten en tijdclaims
In 2007 werd de directievoering weggehaald bij het adviesbureau en ondergebracht bij het
projectbureau, hierdoor ontstond een eenvoudiger organisatie. Een van de eerste dingen
die de toen nieuw aangestelde contractmanager Jan Loermans deed was het opstellen van
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een Overeenkomst Complete Regeling (OCR) met Max Bögl (zie ook hoofdstuk 3). Hierin
zijn de grootste tijdclaims en twistpunten afgehandeld en is een nieuwe planning naar de
toekomst overeengekomen. ‘Dit gaf zowel aan de kant van de aannemer als bij ons heel
veel rust.’
Rust van korte duur
Helaas was die rust het team maar voor even gegund, want de inkt van de OCR was nog nat
toen op de Vijzelgracht in 2008 de huizen begonnen te verzakken. Niet lang daarna werd
het werk op twee van de drie Diepe Stations stilgelegd. Op het moment dat Scheffrahn
in 2009 op het project kwam, zat iedereen met zijn handen in het haar. Onzekerheid en
frustratie voerden de boventoon.
Een manier van werken
Het belangrijkste dat Scheffrahn heeft gedaan is dat hij het team versterkt heeft. ‘We kregen
er een hele hoop goede mensen bij, maar hij heeft er daarbij vooral óók voor gezorgd dat al
die mensen goed met elkaar gingen samenwerken. Dat we samen één manier van werken
hebben ontwikkeld’, zegt Van Harn.
Samenwerken met de aannemer
Naast de interne samenwerking is ook veel energie gestoken in het verbeteren van de
samenwerking met Max Bögl (zie hoofdstuk 3). ‘In die periode waren er veel spanningen in
het project die ten koste gingen van de zakelijke discussies. Nu kunnen we nog steeds hele
grote meningsverschillen hebben, maar we kunnen wel lachend de vergadering verlaten.
Er is veel meer zakelijk respect tussen de partijen onderling.’
Samen weer in control
En veel belangrijker nog, volgens Van Harn: ‘We hebben allebei de boel weer op orde
waardoor we snel en doelmatig de dingen af kunnen handelen en zaken proactief kunnen
oppakken. Een jaar voordat we klaar waren, zijn we met elkaar de deel-eindafrekeningen
al gaan voorbereiden. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’.
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Van Kreuklijst naar werkgroep 400
Interview Johan van der Beek
	Toen Johan van der Beek in 2009 als projectcontroller werd aangenomen, kreeg
hij twee belangrijke opdrachten mee:
zorg dat de kwartaalrapportages financieel weer betrouwbaar zijn en breng de
bouwadministratie op orde. Alles kwam
op de schouders van een financiële
afdeling die zwaar onderbezet was en
jaren achterliep door de meerwerkclaims
die sinds de eerste schop in de grond
binnen bleven stromen. Eén van de
consequenties daarvan was dat de bouwJohan van der Beek
administratie van het project een totaal
andere werkelijkheid kende dan die van
de aannemer. Aan Van der Beek om dit
recht te trekken.

Van der Beek denkt dat hij de financiële situatie die hij in 2009 aantrof het best kan
illustreren met een citaat dat hij letterlijk heeft overgenomen uit de tweede kwartaalreportage uit 2009: ‘Zoals uit de laatste opmerking blijkt, is er in de afgelopen periode
nog onvoldoende tijd geweest voor voldoende verdieping in de financiële, planningsen risico-systemen van de Noord/Zuidlijn. Bovendien bestaat het risico dat er door
rapportagedruk en onbekendheid met de geschiedenis en werking van de systemen fouten
worden gemaakt.’ ‘Oftewel,’ lacht hij, ‘we schrijven wel wat op, maar we zijn nog aan het
uitzoeken of het klopt.’ De financiële administraties van de drie stations liepen uiteen van
het spreekwoordelijke bierviltje tot de fraaie en grote Excelbestanden met de naam Kreuklijst. Tussen de drie stations onderling vond nagenoeg geen afstemming plaats.
Kreuklijst
Bij de centrale staf van de Noord/Zuidlijn ging het er tot dan toe nog niet veel professioneler
aan toe. Voor de registratie van het meer- en minderwerk werd gebruik gemaakt van de
zogenaamde “Kreuklijst”, vernoemd naar de beheerder van het bestand Willem Kreuk.
‘Nadat Willem in 2008 met pensioen ging, bleef zijn sheet in gebruik en werd het door de
medewerkers “Kreuklijst” genoemd. Binnen de organisatie was de lijst een begrip, maar
het was in feite een uit zijn voegen gebarsten Excelsheet.’
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Eigen administratie op orde
Na de verzakkingen werd er bij de centrale staf hard gewerkt om het project op orde
te krijgen en werd gekozen voor een gezamenlijke registratietool die ook voldoende
rapportagemogelijkheden kon bieden. ‘Het heeft ons, door incompleetheid, inconsistentie
en vele andere omissies, nog bijna twee jaar gekost om al die verschillende administraties
over te zetten in dit systeem.’
Werkgroep 400
‘Na deze interne slag was er ook de behoefte en de noodzaak om onze administratie gelijk
te trekken met die van de aannemer. In het verleden waren de administraties van beide
partijen dusdanig scheef gelopen dat er vele discussies plaatsvonden over welke prestaties
waren geleverd en welke vergoedingen daarvoor waren betaald.’ Hiertoe werd in de
tweede helft van 2010 de “Werkgroep 400” opgericht, vernoemd naar de omzet tot dat
moment van circa 400 miljoen euro.
Intensief traject
Ook dit bleek een intensief traject. Het gelijktrekken van de administraties werd van
groot naar klein gedaan. Als eerste werd gekeken of we het überhaupt over dezelfde
totaalomzet hadden. Nadat daar overeenstemming over bereikt was, werd iedere keer
een ander onderwerp gekozen. Van het bestek, via de stelposten en de indexvergoedingen
naar als laatste de kosten van het meerwerk. In februari 2012 kon eindelijk het sein “Brand
meester” worden gegeven.
Samenwerken? Niet als het om geld gaat
In dezelfde periode werd er ook hard gewerkt aan de verbetering van de samenwerking
tussen het Projectbureau en aannemer Max Bögl. (zie hoofdstuk 3.) Toen Van der Beek
voor het eerst over die samenwerking hoorde, was hij nog vrij sceptisch. ‘Als het over
geld gaat, dan doe ik dat niet’, was zijn eerste gedachte. ‘Strijd gaat altijd over geld.
Samenwerken is dan eng.’ Ook de Werkgroep 400 was voor hem aanvankelijk best een
stap. ‘Ik vond het geen prettig idee om naar de opdrachtnemer te lopen en te zeggen: ‘Hé
mijn administratie klopt niet, doe mij die van jou eens.’
Op een andere manier benaderen
Door Scheffrahns visie op samenwerken heeft Van der Beek leren inzien dat het samenwerken vooral gaat over elkaar op een andere manier benaderen. Je oordeel uitstellen, een
vraag stellen als je iets niet snapt en er niet vanuit gaan dat de ander lastig is. ‘Hierdoor
kreeg ik een veel beter beeld van wat er bij Bögl speelde en dat we eigenlijk hetzelfde
belang hadden, namelijk dat we het beter geregeld wilden hebben. Dus niet meer mijn of
jouw administratie deugt niet, maar ónze administratie is niet op orde. Hoe gaan we dat
oplossen?’
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De ellende in kaart gebracht
Na een tijd waarin men gewend was
de ellende zo veel mogelijk ad hoc op
te lossen of de kop in te drukken, wilde
Scheffrahn vlak na zijn aanstelling juist zo
snel mogelijk in kaart brengen hoe ellendig ze er eigenlijk voor stonden. Hij legde
met zijn aanpak problemen bloot die er
voor veel mensen eerder nog niet waren.
Niet omdat ze niet bestonden, maar omdat
ze onvoldoende zichtbaar waren: ‘Mensen
denken vaak dat je inzicht verschaft door
te simplificeren waar je geen grip op hebt,
dat je problemen oplost door ze netjes in
stukken te verdelen.’
Scheffrahn: ‘Dit zie je vaker in complexe
situaties. Maar als je een deelprobleem geïsoleerd oplost, blijft het echte probleem
bestaan. Mijn visie is dat je problemen in
kaart moet brengen door de verschillende
verschijnselen te verbinden en in samenhang te bekijken. Het in kaart brengen
van de verschillende problemen hebben
we met de mensen uit het team gedaan.
Iedereen schreef op een whiteboard wat
er nog gedaan moest worden. Uiteindelijk bleek het whiteboard te klein, zoveel
moest er gebeuren. Op basis hiervan
hebben we een overzicht gemaakt waarin
we alles wat gedaan moest worden met
elkaar hebben verbonden. Zo kregen we
inzicht in de afhankelijkheden, sommige
zaken moesten opgelost worden voordat
we met het volgende konden beginnen. Dit
schema hebben we ook aan bewoners en
directie laten zien en dit maakte voor iedereen veel duidelijk. Zo gingen we van het
oplossen van in stukjes gedeelde problemen naar een overzicht van het complexe
geheel. Hierin stonden de stappen die we

in samenhang met elkaar moesten zetten
beschreven en datgene wat we wilden
bereiken. Waar we (nog) geen zekerheid
konden geven over de precieze aanpak,
hebben we in elk geval zekerheid gegeven
over het proces. Aanvankelijk schept het
misschien verwarring en onrust, omdat je
hiermee ook onbekend terrein blootlegt.
Maar uiteindelijk geeft het vooral erkenning voor ieders eigen probleem en de
juiste middelen om het op te lossen.’
Ieders handelen in het grotere geheel
Met weten wat er mis is, los je alleen nog
geen problemen op. Het zichtbaar maken
van dat complexe systeem is dan ook
niet het voornaamste doel. Het doel is
dat iedereen in het team gaat inzien wat
hun aandeel in het geheel is en op welke
manier ze kunnen bijdragen aan de oplossing. Mensen hebben vaak een beperkt
perspectief. En dat is logisch, vindt Scheffrahn. ‘Dat is nu eenmaal het perspectief
waarbinnen zij werken. Door inzicht te krijgen in de context, begrijp je beter welk
effect jouw handelen op het geheel heeft.’
Als manager kun je problemen niet alleen
oplossen. Adequaat risicomanagement
is volgens Scheffrahn dan ook iets wat je
alleen met het gehele team kunt doen.
‘De hele organisatie moet alert zijn op
early warning signs van ontsporing.
Ze moet in staat zijn verbanden te leggen tussen individuele gebeurtenissen en
patronen kunnen herkennen. Dat vraagt
weer gedeeld inzicht in prioriteiten, waarbij iedereen zijn inzichten op tafel legt.’
Delegeren is volgens hem dan ook geen
geste van een manager aan zijn medewerkers, maar een bittere noodzaak om
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Een planning is een middel, geen doel
Interview Robert Kuijper

effectief met de situatie te dealen. ‘Iedereen die namens het team opereert in dat complexe geheel neemt potentieel belangrijke zaken waar en ontdekt wat wel en niet werkt.
Het is de rol van de manager om die beelden bij elkaar te krijgen en uit te wisselen.’
Exacte voorspellingen zijn een illusie
De complexiteit van een project zorgt er volgens Scheffrahn voor dat exacte voorspellingen van kosten en tijd een illusie zijn. Ook dit heeft impact op het denken over
risicomanagement. Inzet van analyse-instrumenten zoals ons planningsmodel hebben
volgens Scheffrahn veel toegevoegde waarde. Ze geven inzicht in het gecompliceerde
maar kenbare deel van de toekomst en dragen daardoor sterk bij aan de sturing van het
project. ‘Ik heb niet de illusie dat we exact kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren of
zelfs maar dat we alle onzekerheden (risico’s en kansen) kennen.’ Dat gezegd hebbende,
waren het juist een planner en een risicomanager die hij als eerste aannam in zijn team.
Lees in de hierna volgende interviews op welke manier zij meer inzicht en overzicht
leverden en hoe zij ervoor zorgen dat het team hier onderdeel van uitmaakte.

Management team Diepe Stations, aannemer en opdrachtgever
Foto: Josine Voogt

	
Planner Robert Kuijper is bij iedereen
waar hij ooit mee heeft gewerkt bekend
om zijn stripboeken. Voor hem het ultieme middel om tijd en ruimte samen te
brengen in een planning. ‘Veel planningen gaan alleen over tijd. Bouwen gaat
ook altijd over ruimte. Dat wordt in een
planning vaak over het hoofd gezien.
Zonde, want daarmee zie je ook een
hoop kansen over het hoofd.’
Robert Kuijper

De eerste opdracht die Kuijper bij zijn aanstelling in 2009 kreeg, was om zo snel mogelijk
orde in de chaos te scheppen. ‘Iedereen riep wat en niemand wist echt waar hij het over
had.’ De belangrijkste vraag waar hij een antwoord op moest zien te vinden was: hoe
kunnen we na het stilleggen van het project weer starten? Op zoek naar een antwoord gaat
Kuijper te werk als een journalist. ‘Ik ga bij iedereen langs om informatie te halen om zo tot
een sluitend verhaal te komen.’ Van dat verhaal maakt hij vervolgens zo snel mogelijk een
conceptplanning. ‘Het voordeel daarvan is dat je een soort praatplaat hebt waar iedereen
op kan schieten.’
Van 3 maanden naar een jaar
Een planning helpt om ervoor te zorgen dingen concreet te krijgen. ‘Toen ik begon, dacht
men nog dat we over drie maanden konden beginnen met de start ontgraving van Station
Vijzelgracht.’ Pas als je alles op papier zet, ziet iedereen volgens hem vaak pas echt voor
zich wat er eigenlijk allemaal moet gebeuren. ‘In ons geval bracht ons dat al snel tot de
conclusie dat we geen drie maanden, maar nog een jaar nodig hadden, voor we weer
konden beginnen.’ Je zou dit kunnen interpreteren als een negatieve boodschap, maar zo
ziet Kuijper dat niet. ‘Het heeft ons rust gegeven om de dingen goed te doen.’
Nooit zekerheid
De grootste valkuil is volgens Kuijper, dat je van je planning een doel maakt. ‘Het geeft
richting en het is een handig middel om te sturen op een einddatum, maar het geeft je
nooit zekerheid over die einddatum.’ Wat een goede planning volgens hem vooral doet, is
ervoor zorgen dat je er van te voren goed over nagedacht hebt wat je eigenlijk moet doen.’
Dat geldt voor de manager, maar volgens Kuijper ook voor alle individuele teamleden en
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Elk risico is ook een kans
Interview Peter Pestoor

zeker ook voor de opdrachtnemer. En daar komen dan eindelijk de beroemde stripboeken
om de hoek kijken.
Plannen gaat over tijd én ruimte
Een stripboek van Kuijper heeft naast de planningsbalken ook altijd een tekening van de
bouwplaats. Met kleurtjes en lijnen geeft hij precies aan wie waar wanneer aan het werk is
en welke ruimte en ingangen er vrij of bezet zijn. Zo zie je vanzelf waar nog ruimte over is
en waar je elkaar in de weg zit. ‘Op onze kleine bouwplaatsen onder de grond waren soms
wel drie partijen op één plek bezig. Iedere partij is verantwoordelijk voor het afgeven van
zijn eigen planning, met als resultaat dat er in die planningen vaak alleen uitgegaan wordt
van de eigen werkzaamheden. Maar als iemand anders op een plek bezig is op het moment
dat jij er ook moet zijn en je houdt daar geen rekening mee, dan loop je dus vertraging
op.’ En andersom geldt dat ook volgens Kuijper. ‘Vaak zie je dat partijen op elkaar gaan
zitten wachten, terwijl ze op sommige momenten best tegelijkertijd aan het werk zouden
kunnen.’ Met zijn stripboeken maakt Kuijper precies dít inzichtelijk.
Kaarten tegen de borst
En daar heeft, volgens hem, uiteindelijk iedereen baat bij. Aanvankelijk merkte hij nog wel
dat de opdrachtnemer wat terughoudend was in zijn informatie. ‘Een planning is voor de
aannemer ook een strategisch middel in de onderhandelingen waardoor hij allerlei redenen
kan hebben om zijn kaarten tegen de borst te houden, maar al vrij snel merkten ze dat ik
er ook voor hen ben. Het is namelijk nooit mijn doel om zo goedkoop mogelijk te kunnen
werken; wel zo efficiënt mogelijk. En als je het als opdrachtgever je aannemer ook nog eens
gunt om winst te maken bij een grotere efficiëntie, dan heeft hij uiteindelijk ook baat bij
een goede planning.’ Maar wat hij vooral merkte: ‘Ze kregen eindelijk het gevoel dat ze de
tijd en de ruimte kregen om hun werk goed te doen.’
Mogelijkheden om te versnellen
Het leukste van plannen vindt Kuijper dat je ook de mogelijkheid hebt om kansen
te zien. Witte vlekken in zijn stripboek werken bij Kuijper als een rode vlag op een stier:
ze doen hem opveren uit zijn stoel. Dit omdat ze meestal wijzen op mogelijkheden om te
versnellen. Niet zelden heeft hij tot diep in de nacht zitten puzzelen tot hij de versnelling
had gevonden. ‘Het werd steeds meer een sport om samen met de projectleiders zo efficiënt
mogelijk te worden.’

	Zichzelf zo snel mogelijk overbodig maken. Dat was het persoonlijke doel van
Peter Pestoor toen hij in 2009 als risicomanager voor het Team Diepe Stations
begon. Want volgens Pestoor is de essentie van goed risicomanagement, dat
het team risicomanagement niet ziet als
functieomschrijving, maar als onderdeel
van haar eigen werk. ‘Alleen dan kun je
optimaal inspelen op de kansen en risico’s
die zich voordoen.’
Peter Pestoor

Risicomanagement is volgens Pestoor dan ook veel meer dan het in kaart brengen
van de risico’s en het opstellen van passende beheersmaatregelen. Waar het volgens hem
om gaat, is dat je bij het projectteam een risicobewustzijn creëert. ‘Het opleveren van een
lange checklist die vervolgens in een dikke map verdwijnt, is niet zo moeilijk. Ik wil graag
dat de resultaten niet in een map belanden, maar bij de mensen zelf, dat ze zelf continue
risico’s herkennen en tijdig de juiste acties daarop ondernemen.’
Grip en begrip
De belangrijkste waarde van risicomanagement is volgens hem het krijgen van grip
op onzekerheden. ‘Wat daar goed bij helpt, is het ontwikkelen van een totaaloverzicht.
Niet alleen van de risico’s, maar ook van de kansen en de maatregelen die iedereen vervolgens moet nemen om de gewenste situatie te bereiken.’ Pestoor gelooft daarbij erg
in het visualiseren van situaties. ‘Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Iedereen
ziet in één oogopslag de gewenste en ongewenste gebeurtenissen terug. Door die in een
duidelijk overzicht te plaatsen, wordt ook de samenhang zichtbaar. Waar liggen de
raakvlakrisico’s? En welke acties van de een kunnen gevolgen hebben voor de ander?
Met een goed beeld ontstaat er dus niet alleen meer grip, maar ook meer begrip.’
Dubbele functie
Aan risico’s zit meestal een menselijke component. ‘Wát er mis kan gaan is niet zo
lastig op te sporen, maar waaróm iets mis gaat; daar kunnen een heleboel uiteenlopende (menselijke) oorzaken aan ten grondslag liggen. Door je in te leven en
de juiste vragen te stellen, kun je die oorzaken naar boven krijgen. En als het goed is,
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hebben die gesprekken met medewerkers een dubbele functie. Voor mij om informatie te
krijgen, maar voor degene die geïnterviewd wordt geeft het ook dikwijls inzicht in zijn
eigen handelen.’
Kansenmanagement
Net als Kuijper, vindt Pestoor dat zijn vak eigenlijk vooral over kansen gaat. ‘Elk risico
is ook een kans. Als je dat zo benadert, worden mensen ook enthousiaster.’ Een mooi
voorbeeld daarvan is het werken onder overdruk op de Vijzelgracht (de casus die in
hoofdstuk 3 uitgebreid besproken wordt). Toen deze maatregel in de Masterplanning
van de Noord/Zuidlijn opgenomen werd, zakte bij de volgende onzekerheidsanalyse het
haalbaarheidspercentage van de start van de exploitatie aanzienlijk. Een groot risico voor
de planning. Pestoor: ‘Maar waar je kans loopt om te vertragen, loop je vaak ook kans om
te versnellen. Door deze casus heel goed voor te bereiden en strak te plannen en te sturen
is het uiteindelijk acht weken sneller uitgevoerd dan eerst gepland was.’

Het betonvlechtwerk in station Vijzelgracht
Foto: Gé Dubbelman
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Naar de lange termijn
Door het creëren van inzicht en overzicht
lukte het Scheffrahn langzaam maar
zeker om weer een stip aan de horizon
te krijgen. Om vanuit de waan van de
dag een blik op de toekomst te kunnen
werpen. Om niet meer slachtoffer te zijn
van alles wat er op het team afkwam,
maar de mogelijkheid te creëren om
situaties zelf proactief te beïnvloeden.
Scheffrahn: ‘Op het moment dat niet jij,
maar alles wat op je afkomt je volgorde
van handelen en denken bepaalt, is al
gauw alles te veel. Ook zaken die je in een
andere situatie wellicht zouden kunnen
helpen. Zo werd destijds elke vraag zowel
van buiten als van de interne organisatie
ervaren als extra last. Vragen uit de buurt als
gezeik, project-control als bemoeienis en
het opstellen van een kwartaalrapportage
als tijdsverspilling. Op het moment dat je
weer in control bent, ben je ook in staat

Twee Max Bõgl medewerkers van station De Pijp
Foto: Metro en Tram

die zaken juist van toegevoegde waarde
te laten zijn. Kritische vragen worden een
mogelijkheid om je project te verbeteren.
Rapportages een functionele reflectie. En
bemoeienis uit de buurt wordt betrokkenheid. Maar alleen investeren in jezelf is niet
voldoende. Wanneer je de interactie met
partijen buiten je team ook positief wilt
beïnvloeden, zal je ook moeten werken aan
die relaties.’ Hierover gaat het volgende
hoofdstuk.
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waarbinnen zij werken. Door inzicht te krijgen in de gehele context,
begrijp je beter welk effect jouw handelen op het geheel heeft.

7	
Adequaat risicomanagement kun je alleen met het gehele team doen.

moet worden onderschreven en uitgevoerd. Het inzetten van specialisten kan alleen succes opleveren als deze mensen de rest van het
team mee weten te krijgen.

De hele organisatie moet alert zijn op early warning signs van ontsporing. Ze moet in staat zijn verbanden te leggen tussen individuele
gebeurtenissen, en patronen kunnen herkennen. Dat vraagt om een
open en eerlijke houding onderling, zodat er een gedeeld inzicht ontstaat in wat belangrijk is en wat minder aandacht behoeft.

2	
Het hebben van een goede financiële en technische administratie is

8	
Als manager kun je problemen niet alleen oplossen. Delegeren is

3	
Bij aanvang van het project moet er niet bezuinigd worden op de

9

1	
Projectbeheersing is iets dat binnen alle geledingen van het team

een noodzaak voor het dagelijkse werk van het team. Het beschikbaar
hebben van een up-to-date administratie en een bijbehorend (digitaal) archief schept vertrouwen bij teamleden. Als zij weten dat de
informatie waarover zij beschikken tijdig, juist en volledig is, dan
kunnen zij gemakkelijker beslissingen nemen. De slagkracht van het
hele team zal hierdoor toenemen.

kwantiteit en de kwaliteit van de mensen in de projectorganisatie.
Doe je dat wel, dan loop je als opdrachtgever al gauw de kans
dat je wordt bedolven onder problemen die niet tijdig en correct
afgehandeld kunnen worden. Vinger aan de pols vanaf het begin!

4

en team dat in control is, straalt dat ook uit naar anderen.
E
Als iedereen dat gevoel heeft, zal dat ook doorwerken in de contacten
met anderen. Als de wederpartij aan tafel merkt dat jouw team
weet waar het voor staat, dan brengt dat makkelijker een gevoel
van samenwerking teweeg (“Met hem/haar kan ik tenminste zaken
doen”). Ook zal vanuit andere plekken binnen de projectorganisatie
vaker een beroep worden gedaan op de kennis en kunde van het
team. De teamleden stralen deskundigheid uit.

5	
Alle problemen

staan met elkaar in verband of voeden elkaar.
Wanneer je daar je ogen voor sluit, en het probleem simplificeert
door het in kleine brokken te verdelen, zal je altijd verrast worden
door een nieuw probleem.

6

Individuen hebben vaak maar een beperkt perspectief. Het perspectief

dan ook geen geste van een manager aan zijn medewerkers, maar
een bittere noodzaak om effectief met complexe situaties te dealen.
Iedereen die namens het team opereert in dat complexe geheel
neemt potentieel belangrijke zaken waar en ontdekt wat wel en niet
werkt. Het is de rol van de manager om die beelden bij elkaar te
krijgen en uit te wisselen.

10

11

 xacte voorspellingen van kosten en tijd zijn een illusie. Ook dit heeft
E
impact op het denken over risicomanagement. Inzet van analyseinstrumenten zoals een planningsmodel hebben veel toegevoegde
waarde, ze geven inzicht in het gecompliceerde maar kenbare deel
van de toekomst, en dragen daardoor sterk bij aan de sturing van het
project. Maar heb niet de illusie dat we exact kunnen voorspellen wat
er gaat gebeuren of zelfs maar dat we alle onzekerheden (risico’s en
kansen) kennen.
 eel planningen gaan alleen over tijd. Bouwen gaat ook altijd over
V
ruimte. Dat wordt in een planning vaak over het hoofd gezien. Zonde,
want daarmee zie je een hoop kansen over het hoofd. Door ook de
ruimte in de planning mee te nemen en precies aan te geven wie waar
wanneer aan het werk is en welke ruimte en ingangen hij nodig heeft,
zie je vanzelf waar nog plek over is en waar je elkaar in de weg zit.
Maak van je planning geen doel. Het geeft richting en het is een handig
middel om te sturen op een einddatum, maar het geeft je nooit zekerheid over die einddatum. Wat een goede planning vooral doet, is
ervoor zorgen dat je er van tevoren goed over nagedacht hebt wat
je eigenlijk moet doen.
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Hoofdstuk 2
Herstellen van relaties
	Wat doe je wanneer er met de omwonenden, de omgevingsdiensten,
het adviesbureau, de aannemer en zelfs met de eigen organisatie
geen gesprek meer te voeren is op basis van rationele argumenten?
Wanneer de relaties met al je stakeholders en partners dusdanig
zijn verstoord dat elke discussie eindigt in een welles-nietespatstelling, dan kun je nog zo veel voortgang willen boeken, maar dan
zit er maar één ding op: pas op de plaats en herstellen wat er te
herstellen valt. Dit hoofdstuk gaat over bouwen aan vertrouwen en
wat je doet als dat vertrouwen beschaamd wordt. Het doorbreken
van vicieuze cirkels en waarom perceptie meer waarheid bevat dan
feiten. Hoe je je kwetsbaar kunt opstellen zonder kwetsbaar te zijn.
Hoe het team een verandering doormaakte van verantwoordingsplicht
naar verantwoordelijkheid. Waarom je pas een goede relatie hebt
wanneer je ook weer gewoon ruzie kunt maken. En waarom je
anderen eigenlijk nodig hebt.
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Foto: Gé Dubbelman
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Wie komen aan het woord
in dit hoofdstuk?
Richard Koenders
In 2006 begon hij als projectbegeleider
van station Ceintuurbaan/De Pijp. Het was
aan hem om de bewoners van de Pijp
te informeren over de werkzaamheden.
Hij vindt dat zijn manier van werken niet
zoveel is veranderd na 2008. Het is vooral
de context die is veranderd.

Boukje Witten
Was de projectbegeleider voor de andere
twee stations. Zij begon in 2009. In dit
hoofdstuk vertelt zij hoe het team van
verantwoordingsplicht naar verantwoordelijkheid is gegaan. En wat je nodig hebt
wanneer er vervolgens dingen niet goed
gaan waar jij je persoonlijk verantwoordelijk
voor voelt.

Uitkijkpunt M op het Rokin
Foto: Gé Dubbelman

Ontreddering onder een vergrootglas
Toen Gerard Scheffrahn begin 2009 aantrad als contractmanager trof hij een
terneergeslagen team aan dat in de ogen
van de buitenwereld vrij weinig meer
goed kon doen. Buiten lag het werk
voor een deel stil. Binnen probeerde
iedereen te redden wat er te redden
viel. Omwonenden waren woedend en
de pers stond met het vergrootglas in de
hand klaar om alle details naar boven te
halen. De politiek en de eigen organisatie
hadden geen vertrouwen meer in het
team. Bouw- en Woningtoezicht was zeer
kritisch om toestemming te geven voor
het vervolgen van de werkzaamheden. En
de claims van de aannemer liepen in de
tientallen miljoenen.
Defensieve strategie
Deze omstandigheden hadden een
weerslag op het gedrag en de cultuur
binnen het team. Uit zelfbescherming
hanteerde het een defensieve strategie.
Het team was veelal in zichzelf gekeerd,
‘buitenstaanders’ werden zoveel mogelijk
geweerd om nieuwe vragen en verwijten
te vermijden. Om dezelfde reden werden
risico’s eerder gebagatelliseerd dan
benadrukt. Voor een deel was dit ook
simpelweg tijdgebrek. Het team kwam
niet verder dan brandjes blussen.
Bestrijden van vooroordelen
Op zo’n moment kun je je kop in het zand
steken en je blijven focussen op de berg
werk die er ligt, maar een project dat zo
weinig vertrouwen en draagvlak heeft,
zal bij de eerstvolgende stap toch weer
stranden. De mens zit nu eenmaal zo in
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elkaar dat hij zijn vooroordelen graag
bevestigd ziet en vicieuze cirkels draaien
over het algemeen de negatieve richting
uit. Het was dus aan het team om de
vooroordelen te bestrijden en vicieuze
cirkels te doorbreken. ‘Naar buiten, in
gesprek, open over risico’s en in control
komen. Kortom: alles doen wat men al
heel lang niet meer verwachtte.’
Niet laten weten wat je niet weet
Door de recente verzakkingen was het
wantrouwen tussen het projectbureau,
Max Bögl en het adviesbureau enorm
gegroeid. Niemand geloofde meer in
oplossingen van de ander en iedereen
gaf elkaar de schuld van wat er mis was
gegaan. Het resultaat was dat er een nieuw
plan moest komen, maar dat niemand
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er meer verantwoordelijkheid voor wilde
nemen. Deze onzekerheid binnen het
team werkte als een olievlek. Want als zij
geen vertrouwen in het ontwerp hadden,
waarom zou de rest van de stad dat dan
wel hebben? Ook hier was er de reactie om
zich naar binnen te keren. Om alles zoveel
mogelijk zelf op te willen lossen en uit te
willen zoeken. ‘Niet naar buiten brengen
wat je niet weet, dat bevestigt het beeld
dat we het niet onder controle zouden
hebben.’ Wanneer je iets niet weet, is het
een begrijpelijke reactie om zelf op zoek
te gaan naar het antwoord, maar veel
waardevoller is het, volgens Scheffrahn,
wanneer je er een collectieve denkkracht
op loslaat. Dat gaat alleen door anderen
te laten weten wat je niet weet en ze uit te
nodigen hun eigen kennis met je te delen.
Foto: Gé Dubbelman
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Explosie van collectieve denkkracht
Casus doorbreken van vicieuze cirkels
Met het oog op veiligheid was er besloten dat er alleen verder gegraven mocht worden
op de Vijzelgracht wanneer de grond bevroren zou worden om zo verdere verzakking te
voorkomen. Hiervoor moesten vrieslansen in de grond geboord worden waardoorheen
pekelwater liep met een temperatuur van 35 graden onder nul. Hierdoor moest ook de
diepwand en de grond eromheen bevroren worden. Een relatief nieuwe toepassing van
vriestechniek waar niemand binnen het team ervaring mee had en waarvoor in zo kort mogelijke tijd een ontwerpplan klaar moest zijn.
Nog meer vragen
Toen Scheffrahn op een dag polshoogte kwam nemen bij de technische werkgroep waarin
zowel mensen van het projectbureau, als van Max Bögl en het adviesbureau samen aan
een oplossing werkten, zag hij daar een ongelukkige voorzitter. ‘Hoe gaat het?’ vroeg hij.
‘Slecht’, antwoordde de voorzitter. ‘Voor elke oplossing die we bedenken, krijgen we twee
nieuwe problemen terug.’ ‘Mooi’, was het antwoord van Scheffrahn. ‘Dan is dit het moment
voor een sessie met externe deskundigen.’ ‘Ben je gek geworden?’ vroeg de voorzitter. ‘Jij
denkt dat die deskundigen je komen helpen, maar je zult er alleen maar nog meer vragen
bij krijgen.’ ‘Des te beter’, was het antwoord van Scheffrahn. ‘Want die vragen laten we ze
daar dan ook gelijk allemaal beantwoorden.’
Hardnekkig vooroordeel ontkracht
Op de betreffende avond in het NH Hotel in Amsterdam hebben de werkgroepen als een
uniform geheel (dus zonder logo’s van de eigen drie organisaties) gepresenteerd wat ze
al hadden en verteld wat ze niet wisten. Uit binnen- en buitenland waren deskundigen en
hoogleraren uitgenodigd die zich over het dilemma bogen en met nieuwe inzichten en
oplossingen kwamen. Daarmee was direct het meest hardnekkige vooroordeel ontkracht.
Scheffrahn: ‘In één avond hadden we antwoord gekregen op al onze vragen en doordat de
oplossingen door onafhankelijke buitenstaanders werden aangedragen, kregen ze onmiddellijk meer gezag.’
Twee vliegen in één klap
Om deze laatste bijkomstigheid verder uit te buiten, organiseerde het team onmiddellijk
een tweede avond. Nu nodigde het ook een belangrijke stakeholder, de verzekeraar, uit.
‘Die partij hebben we ook al hun vragen laten stellen en hun bedenkingen laten uiten
die de externe deskundigen daar allemaal ter plaatse hebben beantwoord en ontkracht.’
Zo sloegen ze twee vliegen in een klap. ‘We hadden een oplossing waar wij in geloofden,
maar waar ook onze belangrijke stakeholders straks hun handtekening onder wilden zetten.’ Enkele weken na de eerste sessie kon de eerste vrieslans met succes worden geboord.
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Bevriezen van de bodem
Door de slappe Amsterdamse bodem
bestond het risico dat er tijdens het werk
aan de Noord/Zuidlijn op sommige plaatsen verzakkingen zouden ontstaan. Bij de
Vijzelgracht ontstonden deze verzakkingen als gevolg van lekkages in de diepwand. Tijdens de verzakking stroomde
er water en zand door voegen tussen de
diepwandpanelen het station in. Hierdoor
verzakten de palen waarop de naastgelegen woningen waren gefundeerd.
Om nieuwe lekkages te voorkomen, werd
ervoor gekozen de grond aan de binnenkant van de diepwand te bevriezen, zodat
er veilig verder gegraven kon worden.
Om de grond te kunnen bevriezen, moet
deze eerst worden doorboord met vrieslansen. Door de lansen heen wordt de
kou de grond in gebracht. Dit gebeurt
via koelaggregaten die pekelwater met

een temperatuur van -30 tot -40 graden
Celsius rondpompen. De pekel wordt
in een gesloten systeem door de lansen
gepompt via een ringleiding. In het koelaggregaat wordt de pekel weer teruggekoeld naar de juiste temperatuur.
De koelvloeistof onttrekt in feite de warmte
aan de grond, net zoals een ijskast of vrieskist warmte aan levensmiddelen onttrekt.
En, net als bij een vriezer, is de temperatuur buiten de bouwkuip normaal. Rond de
vrieslansen is het bijna -30 graden Celsius.
Direct na het afgraven zijn de voegen tussen de diepwandpanelen, nog in bevroren
toestand, preventief afgedicht met stalen
platen. Om een waterdicht geheel te maken, werd tussen de wand en de platen
bovendien cement aangebracht.
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Relatie met de omgeving
Een andere zeer belangrijke relatie die
hersteld moest worden, was die met de
omgeving. Nadat bewoners eerst was verteld dat ze rustig konden gaan slapen omdat er niets kon gebeuren, hadden ze nu
– door de verzakking op de Vijzelgracht –
eindelijk, op een pijnlijke manier, bewijs
van hun gelijk gekregen. Ondanks dat
er door Scheffrahns voorganger al veel
zwaarder ingezet was op communicatie,
en er na het rapport van Veerman onder
leiding van hoofd communicatie Alex
Sheerazi volop aan een geheel nieuwe
koers voor communicatie en reputatiemanagement voor het gehele project werd
gewerkt, lagen er voor het team zelf ook
nog heel veel vooroordelen die moesten
worden bestreden. ‘Om te beginnen één
in ons eigen team, namelijk dat communicatie niet enkel de verantwoordelijkheid is
van de afdeling communicatie, maar van
het gehele team. Onze projectbegeleiders zijn afhankelijk van de informatie die
ze van ons krijgen. Zij kunnen hun werk
dus alleen maar goed doen wanneer ze
op ons kunnen vertrouwen.’

frahn, ‘want zekerheid heb je nu eenmaal
nooit in zo’n project en een beslissing
wordt meestal beter wanneer je het op
tijd met de omgeving deelt.’

Foto: Gé Dubbelman

Afgraven onder verhoogde
luchtdruk bij station Vijzelgracht
Foto: Gé Dubbelman

Bewoners snappen best wanneer je
nog niet alles weet
Waar voorheen de dilemma’s zo lang mogelijk in het team gehouden werden, grepen ze nu juist een overlastdilemma aan
om de buurt bij het project te betrekken.
Er heerste een heel zwart- witidee dat de
informatie die je gaf moest kloppen; dat
wat je niet wist, hield je voor je. Zolang
er getwijfeld werd over de boodschap of
de uitkomst van de maatregel, hield iedereen liever zijn mond. ‘Zonde’, vindt Schef-
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Grote gele koelcontainer
Casus bestrijden van vooroordelen
Om de grond te kunnen bevriezen moest er
een grote koelcontainer komen. Een groot geel
gevaarte dat niet alleen het zicht belemmerde,
maar ook nog een flinke dosis lawaai maakte.
Er waren twee mogelijke plekken waar dat
ding kon staan en op beide plekken zouden
omwonenden en ondernemers er last van
hebben.
Foto: Gé Dubbelman

Grote kaart
In plaats van het zelf te bedenken, nam het team een grote kaart mee naar de bewonersavond en liet de omwonenden en ondernemers zelf beslissen waar de container
moest komen. Aan het eind van de avond opperde een van de winkeliers: ‘Kan die container niet gewoon onder de grond?’ Eerder waren daar namelijk om dezelfde reden
ook al ventilatoren geplaatst. ‘De container past daar niet meer bij’, was het antwoord
van Scheffrahn. ‘Maar draaien die ventilatoren ’s nachts dan ook?’, vroeg de vrouw.
‘Nee’, was het antwoord, ’s nachts stonden ze uit. ‘Kunnen we het dan niet omdraaien?
De ventilatoren op straat en de containers onder de grond?’
Veiligheid
Een van de redenen dat de koelcontainer niet onder de grond geplaatst zou worden,
was veiligheid. ‘Want als je een onveilge situatie op een bouwplaats kan voorkomen,
dan moet je dat te allen tijde doen.’ Maar op dat moment wist Scheffrahn ook dat als hij
dát argument zou aandragen, hij de situatie alleen maar zou verergeren. Met die beslissing zou hij namelijk de veiligheid van zijn projectteam boven die van de buurt stellen.
Passen en meten
Hij besloot eerlijk te zijn over dit dilemma en beloofde uit te zoeken wat de mogelijkheden waren en er zo snel mogelijk op terug te komen. Toen hij ervan verzekerd was
dat de container veilig onder de grond geplaatst kon worden, vroeg Scheffrahn de
aannemer de ventilatoren naar boven te halen en de container naar beneden te verhuizen. Omdat de uitvoerders nu ook baat hadden bij wat extra passen en meten, bleek
dat bij nader inzien zowel de container als de ventilatoren onder de grond konden. ‘De
positieve boodschap die we de omwonenden toen konden brengen, hadden ze niet
verwacht. Hiermee was hun ‘ze houden geen rekening met ons’-vooroordeel voor het
eerst een klein beetje ontkracht.’
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Feiten zijn feiten
maar perceptie is realiteit
Een belangrijke voorwaarde voor het
herstellen van de relatie met de omwonenden, is dat je hun klachten voor
waar aanneemt. En dat is volgens Scheffrahn niet hetzelfde als het meten van
de klacht aan een voor jou objectieve
maatstaf. ‘Wij gaan er vaak vanuit dat
er één waarheid bestaat die onafhankelijk is van de waarnemer, een objectieve
waarheid. Voor sommige dingen is dat
ook zo. De vloeigrens van normaal staal
ligt rond de 240 N/mm2. Dat geldt voor
zowel socialistische als liberale constructeurs. Voor veel andere zaken geldt echter
niet één objectieve waarheid.’
Een praktisch voorbeeld is volgens hem
hinder. Je kunt hinder bijvoorbeeld uitdrukken in geluidsniveaus in dB, in

Foto: Caro Bonink

maximale gehaltes NOx of het aantal
overschrijdingen van de afgesproken
werktijden. Maar uiteindelijk is hinder
een beleving. ‘Als de buren een feestje geven dat doorgaat tot in de nachtelijke uren, dan maakt het voor de
mate van irritatie uit of ze je van tevoren hebben gewaarschuwd of dat
je er gedurende de nacht pas achter
komt.’ Als iemand hinder beleeft, is dat
altijd reëel. ‘In een discussie met een
buurtbewoner kun je stellen: “mevrouw,
we hebben de geluidsniveaus bij onze betonpomp gemeten en we blijven keurig
binnen de wettelijke normen”. Maar dat
zal geen of zelfs negatieve invloed hebben op de hinder die ze ondervindt.
Het geluidsniveau is in deze situatie
slechts een operationalisatie van hinder,
niet een synoniem.
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	Hoe zou je zelf behandeld willen worden?
Interview Boukje Witten en Richard Koenders
	
Voor we het gesprek beginnen, willen beide
projectbegeleiders iets benadrukken, namelijk
dat zij het nu niet beter doen dan dat zij zelf
of hun collega’s dat voor de verzakkingen op
de Vijzelgracht deden. Koenders werkt al sinds
2004 op het project en is tot het einde toe op
dezelfde manier met de buurt omgegaan als
vóór de verzakking. Er is veel over de Noord/
Zuidlijn geschreven en in die publicaties lijkt het
volgens hen nog wel eens alsof er voor 2008 allemaal incapabele mensen zaten. En daar zijn zij
het dus uitdrukkelijk niet mee eens. Witten, zelf
Richard Koenders
sinds 2009 op het project: ‘Iedereen heeft goed
gefunctioneerd binnen de context waarin hij
werkte, alleen de context is na 2008 veranderd.’
Richard Koenders is in 2006 begonnen als projectbegeleider voor het station Ceintuurbaan/de Pijp. Boukje Witten deed sinds 2009 de stations Rokin en Vijzelgracht.
Het belangrijkste deel van hun werk was het onderhouden van contacten in de buurt.
Koenders was een van de eersten binnen het project die ook via zijn mobiele telefoon
bereikbaar was en niet via het algemene nummer. ‘Dan wisten mensen zeker dat ze mij en
niet een ambtenaar in Noord aan de lijn kregen.’ Verder liepen de projectbegeleiders heel
veel rond bij de bouwplaats en als iemand hen belde met een klacht, sprongen ze op de fiets
en gingen ze er naar toe.
Het klinkt simpel maar het is nog steeds niet gebruikelijk
Daarnaast deden ze iedere week een rondje langs de ondernemers en bewoners aan
de bouwterreinen. Daar hoorden ze wat er rond zoemde in de buurten, en Witten en
Koenders vertelden op hun beurt wat er ging gebeuren. Dat kwam vervolgens via diezelfde
ondernemers en bewoners weer in de buurt terecht. ‘Als je het zo droog vertelt, klinkt het
allemaal heel simpel’, zegt Witten. ‘En dat is het eigenlijk ook.’ De essentie is volgens
haar dat je je inleeft in die mensen. ‘Hoe zou jij je voelen als je 17 jaar op een bouwplaats
woont? Wat zou jij dan willen weten en hoe zou jij dan behandeld en geïnformeerd
willen worden?’ Toch is de manier waarop zij communiceerden volgens hen nog steeds
niet de norm in Amsterdam. Koenders geeft een voorbeeld van een ander project in de stad:
‘Ik sprak laatst een bewoner die naar een inspraakavond was geweest van dat project,
daar had ingesproken, maar vervolgens nooit meer wat had gehoord.’ Bij navraag voor
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deze bewoner, kwam Koenders erachter dat de opmerkingen van de bewoner letterlijk,
en met naam en toenaam, waren opgenomen in de notulen, maar dat ze daar niets meer
mee gedaan hadden omdat hij zijn e-mailadres niet had achtergelaten. ‘Dat is nu eenmaal
één van de voorwaarden’, had de communicatie-collega van de gemeente geantwoord
‘En daar heeft deze persoon zich niet aan gehouden. Ongelooflijk’, zegt Koenders. ‘Zo ga
je toch niet met iemand om bij wie je elke dag voor de deur aan het werk bent?’
Benauwd, stoffig, lawaaierig en ongelooflijk groot
Een ander belangrijk onderdeel van hun taak was om het werken aan de Noord/Zuidlijn
meer verbeeldingskracht te geven voor de buurt. Koenders: ‘Omwonenden en ondernemers konden vanaf de straat niet zien wat er werkelijk gebeurde onder de grond. Elke
ochtend, als de jongen boven de bakker wakker werd en naar buiten keek, dan zag hij
hetzelfde. Jarenlang. Misschien zag hij wat kranen bewegen en wat mannetjes met gele
helmen naar beneden gaan, maar meer zag hij niet.’ Daarom namen zij juist die mensen
regelmatig mee naar beneden om te laten zien hoe het er daar werkelijk uitzag: benauwd,
stoffig, lawaaierig en ongelooflijk groot. Iedereen die Koenders of Witten belde mocht
met ze mee. Op deze manier begonnen mensen te begrijpen waarom het zo lang duurde.
Het resultaat was dat mensen minder geïrriteerd raakten of zelfs tevreden waren als ze
merkten dat er direct aandacht aan hun probleem werd gegeven. Koenders: ‘Als je mensen
serieus neemt en aandacht en begrip geeft, haalt dat 80 procent van de klachten weg.
En…als je een oplossing biedt, dan moet je die natuurlijk wel waarmaken.’
Andere context
En dan die verandering van de context waar we het in de inleiding al over hadden.
Hoe was het eerst en wat is er precies veranderd? Het rapport van de commissie
Veerman was een belangrijke oorzaak van die verandering, zeggen ze allebei. Dankzij
Veerman kwam er meer geld, kwamen er meer mensen en werd er zwaar ingezet op
communicatie door het gehele projectbureau. Witten verwoordt het als volgt: ‘Na
Veerman ontstond er een belangrijke perceptieverandering bij alle medewerkers van het
project. Van arrogante metrobouwers die weten wat goed voor je is, naar: wij zijn te gast.’
Voor 2008 werd samenwerking en communicatie met de omgeving nog erg ambtelijk
gestuurd. Koenders: ‘Zo moest er elke twee weken een communicatiebrief uit gestuurd
worden. Niet omdat er iets te melden was, maar omdat dat nu eenmaal de manier was
waarop overheden communiceren.’ Dat gold ook voor de klachtenprocedure, die daarmee
erg omslachtig was en zijn doel totaal voorbij schoot, volgens Koenders. ‘Als er een
klacht binnenkwam, dan moest eerst worden vastgesteld of het een klacht of een
melding was. Een klacht moest naar een andere afdeling, een melding konden we zelf
afhandelen. Die klachtenprocedure duurde zo’n zes weken, aan het eind daarvan kreeg
de klager een berichtje in de trant van “we hebben uw klacht behandeld en de uitkomst
is als volgt…” Nou daar zit echt niemand op te wachten.’
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Van verantwoordingsplicht naar verantwoordelijkheid
Een van de belangrijkste dingen die Scheffrahn (ondersteund door de nieuwe communicatiekoers van het projectbureau) en zijn counterpart bij Max Bögl Thomas Brandt,
volgens de projectbegeleiders hebben bewerkstelligd, is dat zij dit werken vanuit
verantwoordingsplicht hebben kunnen ombouwen tot een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen laten nadenken over wat ze doen, waarom ze het doen
en hoe ze het willen doen en daar vervolgens ook voor de volle 100 procent achter
staan. Niet enkel omdat een procedure dit voorschrijft of omdat je denkt dat de
politiek dit van je verwacht, maar in de eerste plaats omdat je er zelf achter staat en
in gelooft. Witten: ‘Dit vraagt om meer openheid en lef, maar het zorgt er ook voor dat je
in moeilijke situaties achter je boodschap kunt staan. En als het goed is, dat je je altijd
gesteund voelt door de rest van je team.’ Transparantie is volgens haar ook keuzes maken.
‘Ik denk dat we meer lef hebben gekregen om minder te melden. Puur omdat we ons
erin verdiept hebben op welke informatie ondernemers en bewoners zaten te wachten.
Niet elke twee weken een flutbrief, maar de buurt meenemen in het perspectief van het
werk en ze goed informeren op momenten die echt relevant zijn.’
Meer mandaat om zelf dingen op te lossen
Verder kregen de projectbegeleiders letterlijk meer verantwoordelijkheden. Waar ze
vroeger alles via het adviesbureau moesten doen, werden ze na 2008 zelf verantwoordelijk
om de juiste informatie van de aannemer over de werkzaamheden te krijgen. En wanneer
bewoners met een klacht of probleem bij ze kwamen, hadden ze nu zelf het mandaat
om het probleem op te lossen. Koenders: ‘Vroeger moesten we eerst drie offertes aanvragen,
een beslisdocument maken, handtekeningen verzamelen, enzovoort. Na 2008 konden we
gewoon zeggen: “Joh, dat gaan we regelen”.’ Kortom: de stem van projectbegeleiders in
het projectteam werd veel groter. Ze werden een partij in het overleg en niet meer alleen
een partij die luistert en het omzet in een brief.
Samenwerking met de aannemer
Voor sommige bouwers was dit in het begin misschien nog een beetje wennen.
Voor hen was het tot dan toe niet vanzelfsprekend dat zij een projectbegeleider belden met
de boodschap: “We gaan morgen dit of dat doen en hoe denk jij daarover”. Witten:
‘Maar ook voor Max Bögl hing er veel vanaf. Na de verzakking stond hun reputatie
immers ook op het spel, dus eigenlijk werd het vrij snel een gewoonte dat we vooraf
overleg pleegden.’ Wat volgens Koenders bij het opbouwen van vertrouwen en verkrijgen
van speelruimte ook hielp, is dat er rust in het team kwam. Belangrijk daarbij was dat er
op alle stations ‘sensitieve techneuten’, zijn aangenomen in de functie van projectleiders
en dat de teams van de aannemer en van de projectbegeleiders behoorlijk constant zijn
gebleven. ‘We begrepen elkaar hierdoor steeds beter.’
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	Slechte pers en steekpenningen:
de consequentie van vertrouwen
Interview Boukje Witten
	
Verantwoordelijkheid nemen is goed,
en werkt prettig zolang alles goed blijft
gaan. Maar wat doe je wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor iets waarvoor je later keihard wordt afgestraft?
‘Eerst doet het pijn’, zegt Witten, die
uit ervaring spreekt. ‘Maar daarna is het
vooral belangrijk dat je er zelf achter
staat en dat je je door je team en manager
gesteund voelt.’
Boukje Witten

Twee keer is ze er echt even ‘goed ziek’ van geweest, weet ze nog. De eerste keer kwam het
door een artikel in Het Parool met als kop “Vijzelgracht lijkt terug bij af” en een andere keer
door een omwonende die haar een ‘kunstje flikte’.
Steek in de rug
Het Parool-artikel kwam net op het punt dat Witten juist heel intensief contact had
met de buurt. De werkzaamheden liepen uit en ze heeft daar met iedereen zoveel
mogelijk persoonlijk contact over onderhouden. ‘Volgens de vergunning mochten we
op straat werken tot 19 uur. Het kwam in die periode helaas vaak voor dat de betonstorts
uitliepen. Storten mag je niet onderbreken dus we moesten vaak een uur of langer door.’
Afspraak bij uitloop was dat Witten de vertegenwoordiger van de Stichting Gijzelgracht
belde om hem te informeren. Hij gaf het vervolgens door aan de ondernemersvereniging
die het op hun beurt hun achterban konden vertellen. ‘Toen we ook binnen het team
meer ervaring en gevoel kregen over wanneer een stort mogelijk zou kunnen uitlopen,
hebben we maatregelen ingezet vanuit het Fonds Leefbaarheid.’ De bewoners mochten
bijvoorbeeld uit eten voor een bepaald bedrag of naar de bioscoop. ‘Daar is natuurlijk
gebruik van gemaakt, maar mensen zeiden ook: ik blijf liever lekker thuis en schiet
nou maar op met dat betonstorten. Begrijpelijk: het is werk met veel transport en viezigheid
en dat kwam de Vijzelgracht niet ten goede.’ Maar dit artikel voelde voor haar echt als een
persoonlijke steek in de rug. ‘Ik voelde me zo verantwoordelijk voor die buurt. Ook al
kon ik alles weerleggen, toch was er blijkbaar een gevoel van ‘ze doen maar wat’ ontstaan’.
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Bos bloemen
De volgende dag werd er bij haar thuis een bos bloemen bezorgd. Van het team, met een
kaartje eraan met daarop de tekst; ‘Kop op. Wij vinden je een kanjer’. Belangrijker dan de
bloemen was de reactie van haar collega’s toen ze weer op het werk kwam. ‘Iedereen voelde
zich net zo rot en verantwoordelijk voor de negatieve pers als ik, niemand zag dat als mijn
persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat was een belangrijke steun.’
Wat flik je me nu?
Het tweede voorbeeld speelt in diezelfde periode. Eén van de ondernemers waar ze
goed contact mee had, had elk jaar kinderen op bezoek uit een Franse achterstandswijk.
Een soort vakantieadres voor kinderen die het moeilijk hadden. Toen Witten dat hoorde tijdens haar rondje door de buurt, besloot ze voor de kinderen wat mee te nemen.
‘Echte Hollandse muntdropjes.’ Toen Witten weg was, heeft de betreffende ondernemer
bij iedereen op de Vijzelgracht twee dropjes door de brievenbus gedaan met een briefje
erbij: “Dit heeft de Noord/Zuidlijn ervoor over om de overlast te compenseren.” Naast het
feit dat ze zich hier enorm door gekwetst voelde, heeft dit moment haar ook de ogen geopend. ‘Ik was zo kwaad op die man, dat ik hem erop aan heb gesproken. Wat flik je me nu?’
Ze hebben het uitgepraat en weer bijgelegd. ‘Ik realiseerde me ineens dat dat kon. Dat je pas
een goede relatie hebt wanneer je af en toe ook even goed ruzie kunt maken.’
Een goede relatie is een gelijkwaardige relatie
Het bouwen aan vertrouwen en een goede relatie kost tijd, weet Witten nu ook.
‘De eerste jaren na de verzakking waren we zo hard bezig vriendjes te worden met de buurt.
We waren nog een hele tijd die suckers die met man en macht wilden aantonen dat ze
nu echt-echt-écht wel te vertrouwen waren. De losers van het schoolplein die bij het
populaire groepje wilden horen. Maar een goede relatie is een gelijkwaardige relatie.
Dat kost tijd, maar als die er is, moet je af en toe ook ruzie kunnen maken.’ Een van de
belangrijke lessen die ze in die tijd heeft geleerd is de manier waarop je je vervolgens
in zo’n ruzie opstelt: Je mag best zeggen waar het op staat, maar stel je oordeel zo lang
mogelijk uit. ‘Gezeur zou je bijvoorbeeld ook kunnen zien als betrokkenheid. Dat geeft
ineens een heel ander perspectief.’
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Vijzelgracht lijkt terug bij af
16-11-2011 Het Parool - Ton Damen



Graafwerkzaamheden onder de Vijzelgracht.

Foto: Gé Dubbelman

‘Dit is niet te harden.’ Bep de Ruiter van Kooistra Antiek, een winkel met curiosa op de
Vijzelgracht, is de wanhoop nabij. ‘De overlast van de bouw aan het metrostation overschrijdt alle grenzen. Het lawaai gaat door merg en been.’
De Ruiter-Kooistra is één van de bijna dertig gedupeerde ondernemers op de Vijzelgracht die opnieuw in aanvaring zijn gekomen met de gemeente en de Dienst Noord/
Zuidlijn wegens overlast door de metrobouw. Vooral de pompen van de betonmolens in
de bouwput maken lawaai. Cementmixers, bijna zeventig per dag, maken de straat een
onbegaanbaar stuk stad. Ook voor bewoners was de buurt de afgelopen periode onleefbaar. Nachtwerk zorgde voor wakker liggen.
De oorzaak waren intensievere werkzaamheden, ingezet om het graafwerk aan het metrostation ongeveer vijf weken eerder af te sluiten dan was gepland. Dat is gelukt. De
gemeente grijpt dat feit aan om vandaag feest te vieren. De blije gezichten zijn van
VVD-wethouder Eric Wiebes, de ‘baas’ van de bouwput van het station, Felix Paleari, en
de bouwers van Max Bögl.
Maar ondernemers en bewoners vinden dat er voor hen niets te vieren valt. Ze zijn moedeloos, omdat de overlast van de pompen komend voorjaar weer begint. De gemeente valt
terug in het oude patroon, zegt men in de buurt. (Ton Damen)
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Geleerde lessen van het team
hoofdstuk 2
1	
Een metro bouwen onder een grote stolp afgesloten van de buiten-

wereld is onmogelijk, zeker in Amsterdam. Kennis delen levert meer
op dan kaarten tegen de borst houden en elkaar bevechten om de
beste experts in huis te halen.

2	
Wanneer je iets niet weet, is het een begrijpelijke reactie om zelf

op zoek te gaan naar het antwoord en vooral niet naar buiten te
brengen wat je niet weet, maar veel waardevoller is het, wanneer je
er een collectieve denkkracht op loslaat. Dat gaat alleen door open
te zijn over je onzekerheden en mensen uit te nodigen hun kennis
met jou te delen.
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	Het is een misverstand dat bewoners niet tegen onzekerheid kunnen.
Ze snappen het best wanneer je nog niet alles weet. Wat ze
dan alleen wel van je verwachten, is dat je eerlijk bent en weet wat
je doet.

6	
Overleg met je omgeving en geef ze een actieve rol, zij zijn erva-

ringsdeskundige wat betreft hun eigen leefomgeving. Ervaar hun
kritiek als een advies en een aanvulling op jouw planvorming. Reflectie
maakt rijker!

7	Feiten zijn feiten, maar perceptie is realiteit. Een belangrijke voor-

waarde voor het herstellen van de relatie met de omwonenden, is dat
je hun klachten voor waar aanneemt. En dat is niet hetzelfde als het
meten van de klacht aan een voor jou objectieve waarheid. Wij gaan
er vaak vanuit dat er één waarheid bestaat die onafhankelijk is van
de waarnemer, een objectieve waarheid. Voor sommige dingen is dat
ook zo. Maar in de meeste gevallen geldt: wat waargenomen wordt,
is waar.

3	
Het kan bij problemen in projecten aantrekkelijk lijken, en soms ook

het beste zijn, om alles binnenskamers op te willen lossen, maar overweeg ook de optie om juist zoveel mogelijk externe deskundigen uit
te nodigen om je probleem aan voor te leggen. Voordelen van zo’n
bijeenkomst:
a	De denkkracht explodeert, er ontstaat meer overzicht van het
geheel.
b	Doordat je oplossingen van buiten haalt, zijn ze gezaghebbender
- want van onafhankelijke partijen.
c 	Je dwingt jezelf en je team om vooraf goed en gefundeerd over
het eigen probleem na te denken. Dat is vaak al de helft van de
oplossing.

4

 ommunicatie is niet enkel de verantwoordelijkheid van de afdeling
C
communicatie, maar van het gehele team. De communicatiemedewerkers zijn afhankelijk van de informatie die ze van het team en de
werkvloer krijgen. Zij kunnen hun werk dus alleen maar goed doen
wanneer ze op het team aan kunnen.

5	Deel je dilemma’s met omwonenden. Omdat zekerheid nu eenmaal

niet bestaat in een complex project en oplossingen er meestal beter
van worden wanneer je het probleem op tijd met de omgeving deelt.
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8	Ga niet uit van je eigen behoefte of wat jij belangrijk vindt om te

melden, maar stem de manier én de inhoud van de communicatie af
met de omgeving: hoe willen jullie op de hoogte gehouden worden
en waarover? Maatwerk dus.

9
10

 an overtuigen naar dialoog. Kijk uit met discussies over wie gelijk
V
heeft. Niet alles is een objectief feit. Het belangrijkste instrument in
dit verband is vragen stellen, open vragen, waarbij je jouw oordeel
uitstelt.
 a bij een langdurig project persoonlijk contact aan met de buurt.
G
Geef ze je contactgegevens en niet een algemeen informatie- of
klachtennummer. Door bereikbaar te zijn en te luisteren naar hun
probleem, heb je vaak al 80 procent van de oplossing te pakken.
Verpersoonlijking van de communicatie gaat identiteit van de
organisatie bepalen. De juiste middelen inzetten voor de juiste
doelgroep op het juiste moment is één, maar houd vooral de
menselijke maat in oog en vergeet vooral de kracht van ‘een goede
babbel met een bakkie koffie’ niet. Maak het klein en behapbaar.
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Inzicht en overzicht

11	Maak omgevingsmanagement zichtbaar, wees aanwezig, bereikbaar,

beschikbaar voor vragen en kritiek en zit als communicatieadviseur
dicht op de huid van de uitvoering.

12	
De essentie van bewonerscommunicatie is simpel: Leef je in en bedenk
hoe je zelf behandeld en geïnformeerd zou willen worden in een dergelijke situatie. Realiseer je altijd dat je te gast bent.

13	
Werk aan verbeeldingskracht. Wanneer omwonenden niet weten wat

je aan het doen bent, kunnen ze ook geen begrip hebben voor de
situatie. Neem ze mee naar het werk en laat ze zien wat er gebeurt.

14

 an verantwoordingsplicht naar verantwoordelijkheid. Geef mensen
V
de verantwoordelijkheid over het werk waar ze verantwoordelijk
voor zijn. Geef ze de middelen en het mandaat, en steun ze vervolgens voor de volle 100 procent wanneer ze die verantwoordelijkheid
nemen, ook wanneer het resultaat een keer minder goed uitpakt.

15	Een goede relatie is een gelijkwaardige relatie. Dat kost tijd, maar als
die er is, moet je af en toe ook ruzie kunnen maken.

Foto: Gé Dubbelman
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Hoofdstuk 3
2
Herstellen
Lullen
én poetsen
van relaties
	Dit
	
Wathoofdstuk
doe je wanneer
gaat over
er met
het
debelang
omwonenden,
van eende
goede
omgevingsdiensten,
relatie met de
het adviesbureau,
aannemer.
Hoe kom
dejeaannemer
van een en
vechtcultuur
zelfs met vol
de wantrouwen
eigen organisatie
naar
geentransparante
een
gesprek meer
samenwerking
te voeren is op basis
basis van
van rationele
vertrouwen?
argumenten?
Hoe krijg
Wanneer
je
weer grip
deop
relaties
een uitmet
de hand
al jegelopen
stakeholders
planning
en en
partners
een contract
dusdanig
dat
zijn verstoord
wringt?
Hoe maak
datje elke
als opdrachtgever
discussie eindigt
de stap
in van
eentoezichthouder
welles-nietespatstelling,
op
afstand dan
naar
kun
eigenaar
je nog zovan
veelhet
voortgang
project?willen
Hoeboeken,
kom jemaar
tot dan
een
zit er maar
gedeeld
eigenaarschap
één ding op:
vanpas
problemen
op de plaats
en risico’s?
en herstellen
En hoe krijg
wat je
er als
te
herstellen weer
aannemer
valt. Dit
vertrouwen
hoofdstuk
in gaat
een opdrachtgever
over bouwen aan
waarvertrouwen
je nog zoveel
en
wat je
geld
van
doet
krijgt
alsen
dat
dievertrouwen
er in jouw ogen
beschaamd
een potje
wordt.
van Het
gemaakt
doorbreken
heeft?
van vicieuze cirkels en waarom perceptie meer waarheid bevat dan
feiten. Hoe je je kwetsbaar kunt opstellen zonder kwetsbaar te zijn.
Hoe het team een verandering doormaakte van verantwoordingsplicht
naar verantwoordelijkheid. Waarom je pas een goede relatie hebt
wanneer je ook weer gewoon ruzie kunt maken. En waarom je
anderen eigenlijk nodig hebt.
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Wie komen aan het woord
in dit hoofdstuk?

Peter Storm
Storm is gefascineerd door projecten en
hoe ze geleid worden. Samenwerking op
gang brengen, bewustzijn kweken voor
leiderschap, opbouwen van ervaringskennis; dat zijn de thema’s waar hij op
focust. Hij begeleidt en coacht projectleiders en projectteams, doet onderzoek
en geeft presentaties over dit onderwerp.
Met name de vraag ‘hoe haal je een vastgelopen project uit het slop?’ heeft zijn
aandacht.

Thomas Brandt
Projectmanager bij aannemer Max Bögl,
de evenknie van Gerard Scheffrahn. Hij
is een van de weinigen die het project
echt van het begin tot het eind heeft
meegemaakt. In dit hoofdstuk vertelt hij
wat er misgegaan is en hoe ze samen de
vechtrelatie hebben kunnen ombouwen
tot een goede samenwerking.
Pelle de Wit
In 2010 begonnen bij de Diepe Stations,
eerst als assistent contractmanager en
vanaf 2012 tot en met 2014 als projectleider Vijzelgracht. In dit hoofdstuk vertelt
hij hoe Team Diepe Stations en Max Bögl
in 2011 een heel jaar hebben uitgetrokken
om een contract te sluiten waarin niet
alleen afspraken stonden over tijd en geld,
maar juist ook over de manier waarop ze
met elkaar samen wilden werken.

Joost Beljon
In 2009 begonnen als projectleider
Vijzelgracht, maar al snel is hij het werken
onder overdruk gaan voorbereiden. In
dit hoofdstuk vertelt hij hoe je met een
goede voorbereiding een maatregel die
in potentie meer vertraging met zich
meebrengt, kunt inzetten om te versnellen en de samenwerking met de
opdrachtnemer te verbeteren.
Felix Paleari
Volgt in september 2009, in de fase
dat het werk na de stillegging werd
opgestart, Beljon op als projectleider van
de Vijzelgracht. Hij weet samen met zijn
team en het team van de aannemer het
werken onder overdruk in goede banen
te leiden en succesvol af te ronden. In dit
hoofdstuk vertelt hij hoe je ervoor zorgt
dat een afspraak om samen te werken in
de praktijk ook daadwerkelijk leidt tot een
goede samenwerking.
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Felice Smeets
Felice Smeets is sinds 2010 betrokken
bij Diepe Stations. Als adviseur bedrijfsvoering staat ze Gerard Scheffrahn en
de projectleiders bij in het effectiever en
efficiënter organiseren van de processen.
Daarnaast begeleidt ze samen met Peter
Storm de 1 team 1 taak-sessies.
André Stroomberg
Deed als kostendeskundige alle onderhandelingen namens het project. In dit
hoofdstuk vertelt hij waarom hij, ondanks
het belang dat hij ziet van een goede
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, er bewust voor gekozen
heeft om niet mee te doen aan de
samenwerkingssessies van Storm.
Joep Houtenbos
Was hoofd dagelijks toezicht voor Station
Rokin. In dit hoofdstuk vertelt hij hoe hij
aanvankelijk helemaal niet zo opgetogen
was over de interventies van Scheffrahn
en hoe hij daarmee omgegaan is.

Foto: Gé Dubbelman

Maarten de Jong
Sinds 2011 op het project om als counterpart van Paleari namens Max Bögl als
projectleider van station Vijzelgracht.
Werd in 2011 namens Max Bögl de
projectleider van station Vijzelgracht en
daarmee de counterpart van Paleari.

Bouwers storten beton in station Vijzelgracht
Foto: Gé Dubbelman
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Samenwerken moet je doen
Omdat samenwerken vooral over samen
wérken gaat, heeft het niet zoveel
zin om er alleen over te praten. Samenwerken moet je doen. Daarom gaat dit
hoofdstuk niet enkel over het belang van
het maken van de juiste afspraken en
goede gesprekken, maar ook over het
belang van het boeken van gezamenlijke successen in het werk. Lullen én poetsen dus.
Hoe het zover gekomen was
De relatie met aannemer Max Bögl was
van alle verstoorde relaties die het Team
Diepe Stations had opgelopen nog het
minst verstoord, maar hij was verre van
goed te noemen. Een onwerkbaar contract, torenhoge claims, het ontbreken
van een planning en uiteindelijk twee
verzakkingen waarna het project werd
stilgelegd, waren de resultaten van zes
jaar samenwerken. Om dit in het juiste
perspectief te plaatsen gaan we weer
even terug in de tijd.
Een slecht begin leidt tot half werk
De gemeente Amsterdam en de Duitse aannemer Max Bögl sloten in oktober 2002 een contract voor de bouw
van de drie Diepe Stations: Rokin,
Vijzelgracht en Ceintuurbaan/De Pijp
–
de
zogenoemde
Overeenkomst
2002. Het contract bestond grotendeels uit een traditioneel RAW-bestek.
Dit houdt in dat de opdrachtgever
(met een behoorlijke mate van detaillering) voorschrijft wat er gebouwd moet
worden. Daarnaast was een flink aantal grote stelposten onderdeel van het

67

Lullen én poetsen

contract. Deze stelposten waren een belangrijke bron van kostenoverschrijdingen
en vanaf het begin van de bouw is sprake
geweest van veel wijzigingen, meerwerk
en grote vertragingen. Dit heeft ertoe geleid dat er op veel momenten geen contractuele planning was waarop gestuurd
kon worden.

rijke knelpunten: het cultuurverschil en
de manier waarop het mandaat aan opdrachtgeverskant was georganiseerd. ‘Je
kunt afspraken wel in grote lijnen in een
contract vastleggen, maar veel problemen
ontstaan in de nuances. Door onze Duitse achtergrond hebben we veel van die
nuances in het begin niet goed begrepen.’

Verschil van inzicht en cultuur
Thomas Brandt is projectmanager van
Max Bögl en hij is een van de weinigen
die het gehele traject van het begin tot
het eind heeft meegemaakt. Terugkijkend
op deze begintijd, zegt hij het volgende:
‘Het probleem lag niet zozeer bij de personen, maar vooral bij de omstandigheden
en hoe de verantwoordelijkheden waren
verdeeld.’ Daarbij noemt hij twee belang-

Tussen de regels
Als voorbeeld daarvan noemt hij de
uitspraak van de directievoerder aan het
begin van de samenwerking: ‘Het is een
klassiek RAW-contract, maar wij gaan jullie
helpen.’ Brandt: ‘Wij hebben dat destijds,
vrij naïef misschien, geheel in ons voordeel
uitgelegd. Namelijk: de opdrachtgever
neemt alle verantwoordelijkheid en gaat
ons ook nog helpen, prima!’ Dat ze zelf als

De bouwhekken op de Vijzelgracht
worden opgesierd met een kunstproject
van één van de omwonenden.
Foto: Peter Doeswijk

opdrachtnemer in een onbekende stad ook
nog een hele hoop verantwoordelijkheden
hadden, hebben ze volgens Brandt
aanvankelijk te weinig beseft. ‘We waren
te weinig in staat om te begrijpen wat
er tussen de regels door werd bedoeld.’
Dat begon met kleine dingen. Een
voorbeeld daarvan is het aanvragen van
vergunningen. ‘Wij dachten: wij komen
hier om te bouwen. Dat weten ze wel
in Amsterdam en daar houden ze dus
rekening mee. Dat wij bijvoorbeeld zelf
verantwoordelijk waren voor het regelen
van de vergunning van de bouwhekken
en dat we daar ook nog eens weken
voor moesten uittrekken, hadden we niet
begrepen.’ Omdat bijna niets liep zoals
ze in Duitsland gewend waren, gingen
de misverstanden al snel over in een
groeiende knelpuntenlijst. En dan gaat het
al snel om geld en zijn misverstanden en
knelpunten, problemen geworden. ‘Met
als resultaat dat we de eerste driekwart
jaar al een jaar achter op de planning
liepen.’
Shaming and blaming
Een tweede belangrijke oorzaak van het
slechte begin zat ‘m volgens Brandt in
de manier waarop de opdrachtgever zich
georganiseerd had. De opdrachtgever bestond uit een adviesbureau en een
projectbureau. Het projectbureau was
formeel opdrachtgever, maar het adviesbureau maakte het ontwerp en voerde
de directie. Het adviesbureau maakte
het detailontwerp, het projectbureau
controleerde dit op hoofdlijnen en gaf
dit vrij. ‘Op basis daarvan maakten wij
vervolgens uitvoeringstekeningen voor op
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kantelpunt. ‘Het effect van een sterkere
projectorganisatie, en daardoor veel meer
focus op het proces en de voortgang, was
voor ons direct voelbaar. Het werd mogelijk om met mensen zonder verleden in
het project een aantal grote dossiers af te
handelen.’

de werkvloer, die het adviesbureau weer
naar aanleiding van hun detailontwerp
beoordeelde.’ Hierdoor was er een situatie ontstaan dat de slager zijn eigen vlees
keurde. ‘Wanneer je zelf een ontwerp
hebt gemaakt, sta je veel minder open
voor verandering. Dat is lastig in een
project dat technisch zo complex is, dat je
het alleen kunt maken wanneer je continu
open staat voor alternatieven. En die
ruimte was er in deze constructie niet.’
Minimaal toezicht
Het toezicht op het werk werd vervolgens
weer door het projectbureau uitgevoerd
middels Externe KwaliteitsBorging (EKB).
Dit houdt in dat de aannemer bouwt,
het resultaat hiervan zelf toetst (voldoet
het gebouwde aan de daaraan gestelde
eisen) en aan de opdrachtgever aantoont
dat het werk voldoet. Toezicht in de
bouwput was aan het adviesbureau
uitbesteed. ‘We hadden aan de ene kant
te maken met een opdrachtgever die te
veel op afstand stond en voor ons nauwelijks aanspreekbaar was. En aan de andere
kant met een adviesbureau waar we juist
te weinig vrijheid voor eigen inbreng
van expertise ervoeren.’ En dit had tot
resultaat dat de juridische dossiervorming
het enige was waar uiteindelijk nog
constructief aan gebouwd werd.
Wegwerken van discussiedossiers
In 2006-2007 ontstaat bij alle partijen het
besef dat het project op deze wijze niet
langer verder kan. Het werk gaat veel
langer duren dan bij aanvang gedacht
en de overlast voor de omgeving is groter dan verwacht. Bij de afdeling commu-
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Bouwer in de bouwput van station Vijzelgracht
Foto: Gé Dubbelman

nicatie begint men op een andere wijze het contact met de omgeving te zoeken, meer persoonlijk en gericht op de
situatie. Bij het Team Diepe Stations is
contractmanager Jan Loermans gestart.
Enkele speerpunten van zijn beleid waren
het wegwerken van de discussiedossiers
en de daarbij opgestelde claims, het opstellen van een nieuwe contractplanning
en daarbij het faciliteren van kaders waarbinnen de aannemer zonder stilstand het
werk kon realiseren. Brandt: ‘Ons tekort
liep inmiddels in de tientallen miljoenen
waardoor niet alleen dit project, maar
ons hele bedrijf gevaar begon te lopen.’
De relatie met de opdrachtgever was
inmiddels zo verziekt dat Max Bögl de
directievoering passeerde en zelf aan de
bel trok bij de wethouder. ‘Alles zat vast.
We stonden op het punt om juridische procedures te starten. Er moest iets gebeuren.’
Het aanstellen van een contractmanager
waarmee de directievoering verschoof
van het adviesbureau naar het projectbureau, was voor Brandt een belangrijk

Een overeenkomst van zeer korte duur
Deze inspanningen leiden in juli 2008
tot een nieuwe overeenkomst tussen
de gemeente en Max Bögl. Met deze
Overeenkomst
Complete
Regeling
(OCR) worden discussies uit het verleden
beslecht en wordt een nieuwe contractuele
planning vastgelegd. De planning kent
een nieuwe opleverdatum in augustus
2012. Door de eerste verzakkingen op de
Vijzelgracht in juni 2008 is deze planning
op het moment van ondertekenen echter
al achterhaald. In september van dat
jaar wordt het project na een tweede
verzakking voor onbepaalde tijd stil
gelegd en daarmee ging er ook een streep
door deze overeenkomst. Scheffrahn:
‘Het klinkt misschien raar om iets te
tekenen terwijl de buitenwereld instort,
maar ik ben blij dat ze dat toen gedaan
hebben. De overeenkomst zelf was
misschien waardeloos geworden, maar
het is een zeer belangrijke stap tot elkaar geweest. Zonder dat hadden de
verzakkingen een definitieve breuk in de
samenwerking betekend. Nu konden we
samen aan een nieuwe oplossing werken.’
Brandt beaamt dit: ‘Deze regeling is
van cruciaal belang geweest voor het
herstellen van het vertrouwen. En voor
ons een absolute voorwaarde om verder
te kunnen.’

Twee meter breed stroomschema
Dit was de situatie eind 2008. Na de
tweede verzakking in september 2008
is de bouw van de stations Rokin en
Vijzelgracht stilgelegd. Met de komst
van Scheffrahn wordt een traject ingezet
om de Diepe Stations weer op de rit
te krijgen. Aanvankelijk zag Brandt de
komst van Scheffrahn, en daarmee het
zoveelste gezicht, met enig wantrouwen
aan. ‘Toen ik Gerard voor het eerst zag,
dacht ik: ojee dat wordt helemaal niets. In
zijn voorganger zag ik een echte bouwer,
dat was wat we nodig hadden, dacht
ik toen. We hadden hier dagelijks in die
bouwput zoveel concrete dingen te doen
en het eerste waar Scheffrahn mee op de
proppen kwam was een stroomschema
van twee meter breed.’ Maar al gauw
merkte Brandt dat het stroomschema
van Scheffrahn rust in de tent bracht. ‘Hij
creëerde inzicht en overzicht en legde
daarmee feilloos de zere plekken in het
hele netwerk van functies en personen
bloot. Waar wij met onze focus op de
voortgang vooral met de kop door de
wand wilden, begreep hij dat je voor zo’n
project in zo’n stad eerst draagvlak moest
creëren.’
Waardevolle zere plek
Een hele waardevolle zere plek die
Scheffrahn volgens Brandt blootlegde was
zijn constatering dat er een niveau in de
projectteams miste. ‘Gerard doorzag dat
we op alle stations een projectleider vanuit
ons beider organisaties nodig hadden.’
Tot dan toe had het hoofd dagelijks
toezicht (HDT’er) van de opdrachtgever
de leiding over de werkzaamheden van
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de stations. In de praktijk betekende dit
dat ze voor van alles en nog wat verantwoordelijk werden gehouden, maar dat
ze uiteindelijk geen mandaat hadden
om die verantwoordelijkheid werkelijk te
nemen. Met als resultaat dat problemen
die op de stations ontstonden nooit op de
stations opgelost werden, maar altijd naar
een hoger en dus abstracter niveau in de
organisatie werden gebracht. ‘Met de
aanstelling van de projectleiders werd het
probleem opgelost waar het thuis hoorde,
wat het probleemoplossend vermogen op
de bouwplaatsen enorm heeft vergroot.’

Contractmanager Gerard Scheffrahn
Foto: Wiep van Apeldoorn
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Eieren voor je geld
Omdat er veel besproken en uitgesproken
moest worden, maar iedereen tegelijkertijd ook snel weer aan het werk wilde,
bedachten ze voor de herstart een tweetrapsraket. De eerste trap werd de Regeling Herstart Ontgraven. In deze regeling
werden alle hete hangijzers opgenomen
die een vlotte herstart in de weg zouden
staan. Hierin werden afspraken gemaakt
over de voorlopige verdeling van de verantwoordelijkheden en kosten. Daarnaast
werden er procesafspraken gemaakt om
zo snel mogelijk tot een nieuwe planning
te komen en een definitieve afhandeling
van de kosten. Deze regeling werd bij de
Diepe Stations later ook wel de ‘eieren voor
je geld-regeling’ genoemd. Scheffrahn:
‘Wanneer een relatie zo gestoeld is op
wantrouwen en wanneer er zulke torenhoge claims liggen, ontkom je er niet aan
om daar snel en daadkrachtig door heen
te gaan. Kosten waarvan wij vonden dat
ze betaald moesten worden, hebben we
zo snel mogelijk betaald en voor de rest
hebben we een eerste grove verdeling
gemaakt. Door op deze manier een streep
door een groot deel van het oud zeer te
zetten, ontstond er weer een basis van
vertrouwen waarop we verder konden.’
Zo werd er ruimte gemaakt om, middels
een apart contract (Regeling Ontgraven
onder Overdruk) weer te kunnen ‘poetsen’.
Intussen kon er in de tweede trap ‘doorgeluld’ worden over de verdere invulling
van het werk en een betrouwbare planning. Voor dit contract, dat de boeken
inging als Regeling Nieuw Einde werk
(RNE), is vervolgens een jaar de tijd
genomen.
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Samen slimmer zijn
	Interview Pelle de Wit, Gerard
Scheffrahn en Thomas Brandt
	
Met de ervaringen uit het verleden,
moest de zoveelste overeenkomst tussen
de gemeente en aannemer Max Bögl er
een worden waar niet alleen goed over
nagedacht was, maar ook een waar ze
samen voor de volle honderd procent
achter stonden. Het moest een regeling
worden waar voor eens en voor altijd in
stond wat er moest gebeuren, hoeveel
het mocht kosten en hoelang het mocht
duren, maar vooral ook hoe de beide
Pelle de Wit
partijen wilden samenwerken. ‘Want één
ding was in de afgelopen jaren duidelijk
geworden: zonder goede samenwerking
kon deze ingewikkelde klus niet worden
geklaard.’
Maar hoe doe je dat? Hoe leg je een goede samenwerking vast op papier? Om te beginnen
door het contract in dienst van de samenwerking te stellen en niet andersom, vindt Pelle de
Wit. ‘Je kunt van tevoren afspreken hoe je wilt samenwerken, maar bij de RNE hebben wij
het andersom gedaan. We zijn eerst gaan samenwerken en we hebben daarna onze ervaringen vertaald naar de toekomstige werkzaamheden, en vastgelegd hoe dat het beste werkt.
Hiervoor hebben we onder meer het werken onder overdruk op de Vijzelgracht als oefencasus genomen’ (zie oefenen met poetsen pag. 76). Een andere reden dat beide partijen de
tijd wilden nemen voor het ontwikkelen van een goed contract was dat er in 2009 en 2010
nog zo veel onduidelijkheid heerste over de planning, dat het opschrijven van een nieuwe
datum opnieuw speculatie zou zijn. De Wit: ‘We wilden eerst de boel weer kunnen overzien en dan pas met een gedegen planning komen. Tot die tijd spraken we af dat we zo snel
mogelijk zouden werken en elkaar niet zouden laten zitten.’
In de meewerkstand
Het streven was bovendien dat de overeenkomst een financiële prikkel moest worden om
samen slimmer en sneller te werken. ‘Samen slimmer zijn’ werd zelfs het motto van de
RNE. Wat je veel ziet, is dat contracten bij het voordoen van risico’s of tegenvallers eerder een remmend dan een probleemoplossend effect hebben. Wanneer er een probleem
in de bouwput optreedt, trekt iedereen in eerste instantie zijn handen ervan af, totdat

72

De diepte in

de juristen hebben uitgemaakt aan wie het probleem toebehoord. ‘Iedereen weet’, zegt
Scheffrahn, ‘dat een probleem dat je in de bouw laat liggen, elke dag duurder wordt.
Maar een juridische benadering zorgt ervoor dat we niets ondernemen, want zodra je in
actie komt, word je probleemeigenaar, is de redenatie. Niet zelden wordt er zo lang gewacht dat wanneer de kosten van het probleem uiteindelijk alsnog worden gedeeld, beide
partijen voordeliger uit waren geweest wanneer ze in het begin de kosten voor het hele
probleem op zich hadden genomen.’
Samen slimmer sneller
	
De Wit: ‘In de RNE hebben we op laten nemen dat alle
partijen te allen tijde al hun beschikbare kennis, ervaring
en informatie zullen inzetten om tot een gezamenlijke
oplossing te komen. Dat is gemakkelijk opgeschreven,
maar vraagt in de uitvoering om absolute commitment.’
‘Bovendien’, zegt Brandt, ‘gaat dit in de basis om vertrouwen. Wie is vervolgens verantwoordelijk voor wat
er bedacht is? Zolang daar onduidelijkheid over is, zal
niemand het achterste van zijn tong laten zien.’ Brandt
pakt een brief van zijn bureau. Hij is geschreven in
november 2010, maar hij ligt nog altijd voor het grijpen.
‘Deze brief is wat ons betreft cruciaal geweest voor dat
vertrouwen. De strekking van de brief is dat Bögl graag
meedacht, maar dat de uiteindelijke keuze en verantThomas Brandt
woordelijkheid voor de oplossing bij de opdrachtgever
bleef. Brandt: ‘Dit was voor ons de absolute voorwaarde
om ons veilig te voelen volledig out of the box te kunnen denken.’
Het niet lullen gebied
Een ander belangrijk middel om die prikkel te genereren was het alliantiefonds. Dit zou
je ook kunnen omschrijven als een pot onvoorzien. In dit fonds zat 4 miljoen euro van
de opdrachtgever. Uit dit fonds werden onvoorziene kosten betaald, maar ook maatregelen om te versnellen of om risico’s te beperken. Max Bögl kon een bonus per station
verdienen dat eerder opgeleverd werd en daarnaast kregen ze, wanneer ze al het werk
eerder af hadden, een percentage van het restant van het fonds. Hoe eerder klaar, hoe
groter het percentage. Wanneer de oplevering na de afgesproken datum zou plaatsvinden
gold er een korting. De Wit: ‘Over de uiteindelijke opleverdatum hebben we lang onderhandeld. Daar zat in eerste instantie een verschil van inzicht van 12 maanden tussen.’
Met dit fonds en een goede bonus malus regeling, werd de einddatum uiteindelijk op 24
december 2014 gefixeerd. Afspraak daarbij was dat deze datum onwrikbaar zou zijn.
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‘Wat we wilden voorkomen, was dat we bij elke afwijking in het contract of uitgangspunten
weer aan de datum zouden morrelen. Ambitie was om alles voor die datum en binnen het
fonds van 4 miljoen euro te regelen. Dit noemden we het ‘niet lullen gebied’ waarin we alles
onderling zouden oplossen. Alleen als we zoveel tegenslag zouden hebben dat ondanks alle
mogelijke maatregelen 24 december 2014 niet gehaald zou worden, dan zouden we
op basis van de kritische verstoringen in de planning bepalen of Max Bögl recht had op
termijnverlenging.’ Dit blijkt niet nodig, want alle drie de stations werden uiteindelijk
voor december 2014 opgeleverd.
Het rendement van samenwerken
Het gebrek aan samenwerken wordt vaak geweten aan het ontbreken van de wil om samen
te werken, maar volgens Scheffrahn komt het vooral doordat we te weinig begrip hebben
van de manier waarop op samenwerking rendeert. ‘Samenwerken is niet hetzelfde als
het goed samen kunnen vinden. Samenwerken moet iets opleveren, waarom zou je het
anders doen in een zakelijke relatie?’ Samenwerken volgens Scheffrahn is: ‘samen waarde
toevoegen in onderlinge afhankelijkheid.’ Met andere woorden: ‘Je hebt een gezamenlijk
doel nodig, maar ook het besef dat je van elkaar afhankelijk bent om dat doel te bereiken.

Max Bõgl bouwer Paul
en Boukje Witten lopen een
rondje ´bouwplaats´ om de
uitvoering door te spreken
Foto: Gé Dubbelman
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Hierdoor zullen de samenwerkingspartners eerder geneigd zijn open kaart te spelen en
relevante kennis op tafel te leggen. Ze realiseren zich namelijk dat ze daar niet alleen de
ander mee helpen, maar vooral ook zichzelf. Brandt onderstreept deze theorie. ‘Ik had
wel een goed gevoel bij de alliantie, maar ik was er ook een beetje bang voor. Ik was het
persoonlijk niet gewend om in een zakelijke relatie zoveel vertrouwen en openheid te
tonen. Bovendien wist ik ook nog niet hoe ik mijn eigen organisatie van dit idee moest
overtuigen.’ Met deze twijfel is Brandt vervolgens naar Scheffrahn gestapt. ‘Ik ben me
ervan bewust dat dit alleen maar kan als dit ook voor jou rendabel is,’ antwoordde deze.
‘Dat was voor mij het echte startpunt van de samenwerking.’
Gezamenlijke besluitvorming
Centraal in dit renderend samenwerken staat volgens Scheffrahn een gezamenlijke
besluitvorming. ‘Samen waarde toevoegen betekent namelijk ook dat je onderling de
handelingen op elkaar afstemt en goede keuzes maakt in wat je doet en waar je prioriteit
aan geeft. Door deze besluiten gezamenlijk te nemen, zullen ze niet alleen kwalitatief en
inhoudelijk beter zijn, maar ook veel meer draagkracht hebben en dus ook veel meer kans
maken om daadwerkelijk te worden uitgevoerd.’ Bovendien gaan er volgens Scheffrahn

Foto: Gé Dubbelman
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vaak dingen fout omdat niet of niet tijdig wordt gesignaleerd dat er een besluit nodig is.
‘Ik ben er van overtuigd dat wanneer je dat gezamenlijk doet, de noodzaak tot het nemen
van besluiten eerder wordt gesignaleerd. Domweg omdat je samen een completer beeld
hebt dan alleen.’ In de RNE heeft dit renderend samenwerken vorm gekregen in de afspraak dat opdrachtgever en opdrachtnemer altijd gezamenlijk een besluit namen over de
te nemen maatregelen die uit het alliantiefonds betaald moesten worden, maar vooral ook
in de afspraak om de weg tot dat besluit samen af te leggen.
Kwartaalrapportage als extra prikkel
Hiertoe werden de kwartaalrapportages een doeltreffend middel. De Wit: ‘We hadden
de organisaties gespiegeld en iedereen moest de rapportage samen met zijn counterpart
van de andere organisatie maken en indienen.’ In die rapportages moest niet alleen komen
te staan wat er gedaan was en hoe ze zich aan de doelstelling ‘samen slimmer te werken’
hadden gehouden, maar ook welke kansen ze zagen om risico’s te beperken of om te versnellen. ‘Daarbij moesten we ook een kosten-batenanalyse inleveren.’ De rapportages
werden ingeleverd bij Scheffrahn en Brandt die vervolgens een gezamenlijk besluit namen over deze regeling en het bedrag dat daarvoor uit het fonds gereserveerd zou worden.
‘Het leuke was’, zegt de Wit, ‘dat het als koppel echt een sport werd om samen slimme
maatregelen te bedenken. Daarnaast werd het voor Bögl niet alleen interessant om te
versnellen, maar ook om van tevoren goed na te denken over het rendement van die versnelling.’
Samen aan het werk
Het besef dat je het samen moet doen, kun je in het management wel hebben, maar wanneer
de teams er vervolgens het nut niet van inzien, zal er nog steeds niet samengewerkt
worden. Hoe zorg je ervoor dat mensen daadwerkelijk samen aan het werk gaan?
‘We hebben veel tijd gestoken in het meenemen van die teams’, zegt De Wit. Het spiegelen
van de teams zoals hierboven al even aangehaald werd, was één van de belangrijkste
middelen om die samenwerking te bevorderen. Van de samengestelde koppels werd
namelijk niet alleen verwacht dat ze gezamenlijk rapporteerden, maar ook dat ze voor elk
probleem dat ze tegenkwamen, gezamenlijk een oplossing bedachten. Ook wanneer zij
toevallig zelf de oorzaak van dat probleem vormden. ‘Dus niet meer klagen bij je eigen
baas over de ander, maar samen op zoek naar een oplossing. Kun je die niet vinden?
Dan samen naar het koppeltje boven je om te vertellen wat het probleem is.’ Dat is niet
hetzelfde als je probleem over de schutting gooien, benadrukt De Wit. ‘Het escaleren
van een probleem betekende dat je samen het probleem in kaart bracht en vervolgens een
aantal oplossingen formuleerde waar je zelf geen keuze tussen kon maken. En tja,’ lacht
hij, ‘als je dat allemaal al samen gedaan hebt, dan is het al gauw je eer te na om dat laatste
deel, het bereiken van overeenstemming over de juiste oplossing, niet ook gewoon met je
eigen counterpart te doen.’
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Oefenen met poetsen
Met het tekenen van de tijdelijke Regeling Herstart Ontgraven was er weer
ruimte gekomen om daadwerkelijk wat
te gaan doen. Zoals aan het begin van dit
hoofdstuk al beschreven, werd werken
onder overdruk het practicum voor het
samenwerken. Pelle de Wit: ‘Het aardige
van deze casus, is dat het toepassen van
overdruk een grote scopewijziging was,
waaraan aanzienlijke extra kosten waren
verbonden en waar veel tijd in gestopt
moest worden. Zeker gezien de historie
van het project had dit eenvoudig tot
grote discussies kunnen leiden, maar we
hebben dit juist aangegrepen om de
samenwerking weer op te pakken.’
Een mooie casus dus om eens verder uit
te werken. In deze paragraaf gaan we
er dan ook uitgebreid op in en kun je
lezen wat graven onder overdruk precies
inhoudt, welke bijzondere voorbereidingen er zijn getroffen om de vertraging
tot het minimum te beperken en hoe
de samenwerking daadwerkelijk is verlopen.
Wat is verhoogde luchtdruk?
Om de impact van deze maatregel goed
te begrijpen, is het noodzakelijk om
wat meer te weten van de techniek van
werken onder overdruk. Deze techniek
vraagt namelijk niet alleen veel van de
mensen die er in werken, maar ook van
mensen die dit moeten organiseren.
Waarom was het nodig?
De Diepe Stations van de Noord/Zuidlijn
zijn volgens de wanden-dakmethode gebouwd. Nadat de diepwanden en het
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dak gereed waren, is er gestart met het
ontgraven van de grond onder het dak.
Door het ontgraven wordt het gewicht
van het grondpakket tussen de wanden
steeds minder. In de daaronder aanwezige
ondergrond zitten diverse zandlagen
die een hoge natuurlijke waterdruk
hebben. Door het gebrek aan tegendruk
van de grond is het mogelijk dat de
bodem kan openbarsten. Door het
toepassen van verhoogde luchtdruk
wordt het evenwicht hersteld, waardoor
er voorkomen wordt dat de bodem ‘openbarst’. Wanneer dit wel zou gebeuren,
zou het namelijk zo goed als onmogelijk
te herstellen zijn.
Luchtdicht maken
Om de onderste meters van het station onder verhoogde luchtdruk te kunnen ontgraven en hier de fundatievloer
te maken, was er een luchtdichte ruimte nodig waarin de luchtdruk kon worden verhoogd. Het perrondak van het
station (op circa 21 meter diepte) werd
uitgevoerd als luchtdrukvloer. Op de plek
van de toekomstige (rol)trappen werd
een tijdelijke luchtdrukvloer aangebracht
om de ruimte daaronder luchtdicht te
kunnen maken. Om in de overdrukruimte
te komen moesten de medewerkers via
een decompressietank insluizen. In de
tank werd de luchtdruk geleidelijk verhoogd naar de werkdruk in de overdrukruimte. Op station Vijzelgracht is er een
overdruk gehanteerd van maximaal 1,3
bar, dit staat gelijk aan de druk van 13
meter water.
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Beperkende factoren
Bij het zogenaamde uitsluizen wordt de
luchtdruk zeer geleidelijk verlaagd. Afhankelijk van de ingestelde werkdruk en
verblijftijd, moesten werknemers middels
een masker zuurstof inademen. Zuurstof versnelt de afvoer van stikstof in het
bloed waardoor het risico op caissonziekte wordt verkleind. Tijdens het werken
onder verhoogde luchtdruk werden de
medewerkers sneller vermoeid, het is fysiek zwaarder werk. Het in- en uitsluizen
van grond en wapening gebeurde via de
materiaalsluizen. In deze grote betonnen
dozen kon de luchtdruk snel worden gewisseld. De sluizen vormen een beperkende factor voor het logistieke proces, het
materiaal moest namelijk extra worden
overgepakt. Deze sluizen zijn speciaal
gemaakt voor deze werkzaamheden en
moesten na afloop weer worden afgebroken. Het was dus belangrijk om ook hier
het optimum in te zoeken.
Wat ging er aan vooraf?
In het bestek van station Vijzelgracht is
er vanuit gegaan dat vanaf NAP -25m de
bouwkuip onder verhoogde luchtdruk
zou worden ontgraven. Toen de kosten
vlak nadat het werk was gestart al flink
uit de hand liepen, werd er in 2005
door de gemeente Amsterdam naarstig
gezocht naar mogelijke optimalisaties in
het ontwerp om zo te kunnen besparen
op bouwkosten en bouwtijd. Eén van de
potentiële optimalisaties werd het mogelijk achterwege laten van het ontgraven
onder verhoogde luchtdruk. In 2005 heeft
het adviesbureau globaal onderzocht of er
aangetoond kon worden of er voldoende

veiligheid tegen het openbarsten van de
grond kon worden bereikt zonder het
toepassen van luchtdruk. Dat leek zo te
zijn, onder voorbehoud van verschillende
randvoorwaarden die nog met proeven
en berekeningen aangetoond zouden
moeten worden. In de OCR-2008 is overdruk komen te vervallen vooruitlopend op
definitieve vaststelling dat het zonder die
methode veilig uitvoerbaar zou zijn.
Second opinion
Deze proeven en detailberekeningen waarmee definitief aangetoond moest worden
dat overdruk niet noodzakelijk was, werden pas in 2009 en 2010 gemaakt. Eerdere werkzaamheden kostten namelijk heel
veel tijd en extra aandacht van alle partijen, met name alle zorgen rondom de
verzakkingen in 2008. Om aan te kunnen
tonen dat verhoogde luchtdruk niet nodig
was, diende bewezen te worden dat de
waterspanning in de tussenzandlaag en de
eemkleilaag voldoende kon worden verlaagd. Door het uitvoeren van pompproeven, verdeeld over meerdere locaties in
het station, kon de bemaalbaarheid van de
tussenzandlaag worden achterhaald. Deze
bemaalbaarheid is een randvoorwaarde voor het ontgraven zonder overdruk.
De pompproeven konden pas worden uitgevoerd nadat de diepwanden
rondom waren gesloten en de bronnen waren geplaatst. In de zomer van
2009 was het dan zover: aan de zuidzijde en in het middelste gedeelte
van het station werd de proef uitgevoerd. Het resultaat was bevredigend.
De stijghoogte van de tussenzandlaag
daalde in korte tijd naar het gewenste
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	Onder druk naar overdruk
Besluitvorming en voorbereiding
Interview Joost Beljon

niveau. Maar toen eind 2009 aan de
noordzijde opnieuw een pompproef werd
uitgevoerd, ontstonden er problemen.
Het zand was te fijn waardoor de filters
van de pompen verstopt raakten en de
proef dus niet de gewenste uitkomst gaf.
Meer sporenbeleid
Het werd steeds aannemelijker dat het 32
meter diepe station aan de Vijzelgracht
alsnog onder overdruk ontgraven moest
worden, maar voordat dat daadwerkelijk
kon gaan gebeuren moest er eerst een
officieel besluit genomen worden voor
deze, inmiddels aanvullende en kostbare
maatregel. Om zo min mogelijk tijd te
verliezen, besloot Team Diepe Stations
niet lijdzaam toe te zien totdat dit besluit
zou gaan vallen, maar vast te beginnen
met het treffen van de voorbereidingen.
Hiertoe werd begin 2010 de Taskforce
Overdruk in het leven geroepen. Een
team werd samengesteld onder regie
van het projectbureau met daarin experts
van het adviesbureau, het projectbureau,
Max Bögl en kennisinstituut Deltares.
Alle expertise van uitvoering tot en
met verschillende technieken werd
zo bijeen gebracht. Omdat nog niet
duidelijk was welke beslissing er zou
gaan vallen, hanteerde de Taskforce een
meersporenbeleid. Dit betekende dat
ze de voorbereidingen troffen voor drie
mogelijke scenario’s: 1) uitgraven onder
overdruk, 2) uitgraven zonder overdruk
maar met bemaling, en 3) uitgraven met
een alternatieve aanpak. Per scenario
werd een werkgroep gevormd met de
experts. Joost Beljon van Team Diepe
Stations werd operationeel de trekker
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	Ook al is Joost Beljon niet het type dat
een crisis nodig heeft om er vol voor te
gaan, ook hij ziet in dat de tijdsdruk en
de twee verzakkingen op de Vijzelgracht
uiteindelijk hebben bijgedragen aan de
efficiënte aanpak die ze hebben kunnen
hanteren. In korte tijd met zijn allen iets
goeds voor elkaar krijgen, geeft een
kick. ‘Maar,’ benadrukt hij, ‘ik ben ervan
overtuigd dat je dit ook zonder crisis als
projectteam zelf kunt creëren. Efficiënt
Joost Beljon
werken met een mooi resultaat, geeft
ook een kick zonder crisis.’

Panelen met fragmenten van oude meesters in de wevershuisjes
Foto: Gé Dubbelman

van deze werkgroepen en heeft dit traject
begeleid. In het volgende interview vertelt
hij hoe hij dat gedaan heeft.

Eén van de belangrijkste doelen van het oprichten van drie werkgroepen was om heel
precies uit te zoeken wat er moest gebeuren als er uiteindelijk voor de betreffende werkwijze werd gekozen, zodat – zodra het besluit viel – er onmiddellijk gestart kon worden.
Beljon: ‘Mensen kunnen vaak moeilijk in verschillende scenario’s denken. Het werkt veel
beter wanneer ze zich volledig op één onderwerp kunnen richten. ‘Mensen die in de werkgroep Bemaling zaten moesten dus echt alles uit de kast halen om te bewijzen dat werken
onder overdruk overbodig was en hoe het met bemaling wel kon. En van de werkgroep
Evenwicht verwachtten we zoveel mogelijk creatieve alternatieven die beter waren dan
zowel overdruk als bemaling.’ Omdat mensen nu eenmaal graag bevestigd zien wat ze
denken of vermoeden, werden er zoveel mogelijk voorstanders van een bepaald onderwerp bijeen gezet. Dus als iemand alleen maar problemen en risico’s voorzag bij het werken onder overdruk, dan mocht hij in een van de andere werkgroepen alles op alles zetten
om dat aan te tonen.’
Van discussie op emotie naar gezamenlijke besluitvorming
Daarnaast waren de werkgroepen een manier om tot een gezamenlijke besluitvorming van
alle partijen te komen. Het adviesbureau en Deltares hadden eerder gezegd dat ontgraven
met bemaling technisch mogelijk was, maar uit latere analyses bleek dat er fouten in de
berekeningen zaten. Twee gezaghebbende partijen liepen dus het risico op gezichtsverlies. Max Bögl had na de verzakkingen bovendien niet meer zoveel fiducie in de technische ontwerpen die ze moesten uitvoeren. Met hun inbreng in het voortraject ontstond er
de mogelijkheid hun kennis en wensen tijdig in te brengen. Beljon: ‘De kans dat deze
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bijkomende emoties een soepele besluitvorming in de weg zouden staan was groot. Door
alle partijen en alle meningen in de werkgroepen bijeen te brengen, voelden zowel voorals tegenstanders zich gehoord en konden we gezamenlijk voor de beste optie kiezen.’
Van wantrouwen naar regie
Een bijkomend doel was dat vooral ook Max Bögl weer vertrouwen in de opdracht kreeg
en weer de regie over de uitvoering wilde nemen. ‘Hiervoor hebben we als opdrachtgever
in de voorbereiding juist eerst zelf de teugels strak in de hand genomen. In de analysefase
hadden wij 100 procent de regie.’ Vervolgens is niet alleen de voorbereiding en engineering
maar ook de inkoop samen met Max Bögl gedaan. ‘Wij gingen mee naar onderhandelingsgesprekken met hun onderaannemers en zagen zo toe op een scherpe prijs. Dit scheelde heel veel tijd en lastige discussies in onze eigen onderhandelingsgesprekken met Bögl
achteraf. Wij konden vrijwel direct opdrachten formaliseren richting Bögl en zo konden
we samen het tempo erin houden.’ Tijdens de uitvoering had Max Bögl het heft weer
grotendeels in eigen hand.
Van intermediair naar regisseur
Toen in juli 2010 het officiële besluit viel om inderdaad onder overdruk af te graven kon
er op dit scenario worden doorgewerkt in de voorbereiding. Voor de voorbereiding en
engineering werd ook weer een werkgroep met de drie partijen opgericht. Door in de
werkvoorbereiding ook gezamenlijk tot de beste manier te komen, werd Team Diepe
Stations als opdrachtgever van intermediair weer de regisseur die het wilde zijn. Beljon:
‘Niet meer: het adviesbureau bedenkt iets, wij dragen Max Bögl op om het uit te voeren,
om vervolgens van hen weer te horen dat zij vinden dat het beter kan.’ In plaats daarvan
kwamen ze nu samen tot een resultaat waar ze allebei achter stonden. ‘Wij waren er alleen
om de samenwerking te faciliteren en te sturen op een gedragen besluit.’ Een goed voorbeeld hiervan is het ontwerp van de stationsvloer. Traditioneel is een constructeur van het
adviesbureau op zoek naar een vloer met het minimaal aantal kilo’s aan bewapening omdat
dit het goedkoopst is. Nu dit alles onder overdruk gerealiseerd moest worden en onder
lastige arbeidsomstandigheden, was het vooral van belang een bewapening te ontwerpen
die met het minste aantal arbeidsuren gerealiseerd kon worden. Zo is er voor de start van
het ontwerp van de vloer door Max Bögl een presentatie gegeven met voorstellen om een
optimale vloer te ontwerpen. ‘Door ze in die engineering samen te brengen, kwam het
adviesbureau uiteindelijk met een voorstel waar Max Bögl vertrouwen in had.’
Naar een strakke planning
Voor de werkelijke uitvoering van de werkzaamheden onder overdruk had Beljon
vervolgens een strak tijdspad berekend. Overdrukinstallatie en alle sluizen zijn bijzonder
kostbaar. Iedere week dat deze langer draaien, nemen de kosten toe. ‘Volgens mijn berekeningen was het snelst mogelijke tijdpad om het station in 19 weken onder overdruk klaar
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krijgen.’ Dit was zonder allerlei risico’s en onzekerheden die zich zouden kunnen voordoen. Maar door alle ervaringen uit het verleden was Max Bögl huiverig geworden voor
krappe planningen. De ontgraving van het station aan de Ceintuurbaan had bovendien in
totaal 48 weken geduurd en dat station was qua uit te voeren werkzaamheden de helft
kleiner. Op die 19 weken wilde Max Bögl zich dus logischerwijs niet laten vastpinnen. Om
meer in kansen te denken dan in risico’s waren zij vooral op zoek naar een haalbare planning: een planning die ook tegenvallers kan hebben in plaats van hectisch najagen van een
hele krappe planning, wat mensen uiteindelijk alleen maar frustreert en demotiveert.
80/20
‘Na vele besprekingen over de planning, alle risico’s en de verdeling hiervan zijn we
uiteindelijk op 30 weken uitgekomen als vertrekpunt met een risicoverdeling van 80/20.’
Dit hield in dat Max Bögl voor elke week minder dan 30 weken 80 procent van de tijdgebonden kosten van de overdrukinstallatie mocht houden, maar wanneer het langer zou
duren zouden zij ook 80 procent van de kosten op zich nemen. Voor de opdrachtgever
gold dat deze 20 procent van de
kosten bespaarde bij een kortere doorlooptijd en 20 procent
moest bijbetalen bij een langere
doorlooptijd dan 30 weken.
Beljon: ‘In de besprekingen tot
dan toe gingen we uit van een
50/50 verdeling. Toen ze met
dat voorstel kwamen om dit
naar 80/20 te veranderen, voelden we dat dat het goed zat. Er
lag een voorstel waar Bögl vertrouwen in had.’

Foto: Gé Dubbelman
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Proof of the pudding
De uitvoering van het graven onder
overdruk is vervolgens begeleid door
projectleiders Felix Paleari van het projectbureau en Maarten de Jong van
Max Bögl. Hoe dat precies gegaan
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is en wat hun ervaringen waren, vertellen
ze in het volgende interview. Hoe goed
waren de gezamenlijke voorbereidingen?
En hoe hebben ze het tempo erin weten
te houden? 	

Portaalkraan op het Rokin
Foto: Roel Vincken
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	Werken onder (over)druk
De uitvoering
Interview Felix Paleri en
Maarten de Jong
	Toen de kogel eenmaal door de kerk was,
en het besluit om te ontgraven onder
overdruk er daadwerkelijk lag, was het
aan de projectleiders van de Vijzelgracht,
Felix Paleari en Maarten de Jong, om ervoor te zorgen dat het ook zo goed en
zo snel mogelijk zou gebeuren. Dat dit
alleen kon gaan lukken wanneer er goed
en efficiënt samengewerkt zou gaan
worden, was inmiddels duidelijk. Maar
Felix Paleri
hoe zorg je ervoor dat dat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt? En dat
mensen niet weer vervallen in hun oude
– wantrouwende – rol?
Op managementniveau was iedereen het er inmiddels over eens dat er goed samengewerkt moest worden. Maar in de praktijk kost samenwerken vaak eerder meer moeite en
tijd dan minder. We praten wel zo gemakkelijk over de voordelen van samenwerken, maar
in werkelijkheid is alléén werken voor de meeste mensen een stuk eenvoudiger. Je hoeft
niets af te stemmen, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn en je hoeft geen rekening
met elkaar te houden. Bovendien geeft alleen werken, of in elk geval een dikke grens
tussen míjn en jouw ‘pakkie an’, dikwijls een stuk meer duidelijkheid. Je wordt immers
niet van je koers gebracht door de belangen en de onzekere inbreng van de ander. Het was
dus aan Paleari en De Jong om hun teams zo te sturen en te motiveren dat ze toch ook de
voordelen van ‘óns pakkie an’ zouden zien.
Jouw sores, mijn sores
In 2009 werd door Scheffrahn de rol van projectleider op elk van de Diepe Stations
geïntroduceerd. Paleari, die bekend stond als iemand die projecten kon leiden met oog en
oor voor de omgeving, werd aangesteld op Station Vijzelgracht, waar de verhoudingen
met de stakeholders het meest beschadigd waren. Inmiddels was het rapport van de
commissie Veerman verschenen. Er was meer geld, meer tijd en meer duidelijkheid over
ieders verantwoordelijkheid. ‘Voorheen hadden de hoofden dagelijks toezicht (HDT’ers)
veel te veel op hun bord liggen. Zij waren niet alleen verantwoordelijk voor het toezicht
op het werk, maar ook voor de processen en de relatie met de omgeving.’ Voor Paleari
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begint een goede samenwerking bij het afbakenen van ieders verantwoordelijkheden.
‘Je kunt je pas met de sores van een ander bezighouden wanneer je eigen sores voldoende behapbaar is gemaakt. Door het proces- en omgevingsmanagement bij ze weg te
halen, kon Toezicht weer echt doen waar het goed in is: toezichthouden op de kwaliteit
van het werk.’
De juiste Jan
Maar met afbakenen alleen ben je er nog niet. Vervolgens wil je ook weer dat iedereen
bereid is over die bakens heen te kijken, want daar begint de samenwerking pas. Ook op
dat gebied is volgens Paleari iedereen gebaat bij duidelijkheid. Samenwerken gaat volgens
Paleari namelijk het best wanneer de communicatie zo veel mogelijk langs duidelijke
lijnen loopt. Dus niet met Jan en alleman, maar bij voorkeur alleen met Jan en dan ook
nog met de juiste Jan. ‘Hiervoor hebben we de organisaties gespiegeld, zodat iedereen
op zijn eigen niveau een counterpart had waar hij mee samen moest werken. Maar van
die samenwerking verwachtten we vervolgens wel heel veel. Iedereen diende zijn eigen
problemen zo veel mogelijk gezamenlijk op zijn eigen niveau op te lossen. Pas als dit
niet lukte, mochten ze het probleem een niveautje hoger schuiven. Maar alleen wanneer
ze dat samen deden. Klagen over de ander werd hiermee onmogelijk en iedereen werd
uitgedaagd om problemen niet door te schuiven maar zelf op te lossen.’

Eén van de stalen stempels die ingeklemd zat tussen de muren is zojuist losgebrand in Station Rokin.
Foto: Gé Dubbelman
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Mini-alliantie
	In 2011 kwam Paleari’s counterpart, De Jong,
aan boord. Het besluit over afgraven onder
overdruk was al gevallen en samen konden
ze de laatste voorbereiding voor de uitvoering beginnen. De Jong had met de tramtunnel in Den Haag al de nodige ervaring
met graven onder overdruk opgedaan, maar
realiseerde zich ook dat dit een project van
een ander kaliber was. ‘Normaal gesproken
lees ik bij aanvang van een project het bestek.
Hier heb ik eerst het rapport van de commissie Veerman gelezen.’ De spannendste
tijd vond De Jong de eerste helft van 2012.
‘Tijdens het plaatsen van de overdrukinMaarten de Jong
stallaties liepen we al dusdanige vertraging
op dat de planning weer in gevaar dreigde
te komen.’ Op een A4’tje schreef hij zo’n
15 oplossingsrichtingen om te versnellen en deelde die met Beljon en Paleari. ‘Ik weet nu
nog niet welke maatregelen er allemaal nodig zullen zijn’, zei hij erbij. ‘Van de kosten kan
ik slechts een globale schatting geven, maar er moet wat gebeuren anders gaan we het niet
redden.’ Zo ontstond de eerste mini-alliantie, die de Regeling Versnelling tot Overdruk
(RVO) werd genoemd. Er kwam een klein fonds van een paar honderdduizend euro. Alle
maatregelen die genomen moesten worden om te versnellen, werden uit dat fonds betaald.
Wat overbleef zouden ze delen, maar wat ze tekort kwamen ook. ‘Het hielp ons enorm om
weer in kansen te denken in plaats van problemen.’
Kicks voor niks
De kracht van een goede samenwerking zit ‘m volgens Paleari en De Jong in twee dingen:
sturen op goede communicatie en het creëren van een gezamenlijke kick. ‘Een van de
belangrijkste kicks was natuurlijk de versnelling zelf’, zegt Paleari. ‘Voor Bögl om het
geld en voor ons om de tijd.’ Op organisatieniveau waren die belangen inmiddels tot een
gezamenlijk belang gesmeed, maar daarmee ben je er volgens de heren in de praktijk nog
niet. De mensen die het werk moeten doen, schieten er zelf niet direct iets mee op. Het was
dus vooral aan Paleari en De Jong om die kick van de versnelling ook in het team te laten
voelen. De Jong: ‘Daarvoor moesten we één team zien te vormen dat gezamenlijk dat doel
wilde halen.’ Wat daar volgens hen bij hielp, was dat ze de mannen van de vloer niet alleen
de uitvoering hebben laten doen, maar iedereen vooraf vanuit zijn eigen expertise hebben
laten meedenken over het beste eindresultaat. ‘Samen het onmogelijke mogelijk maken en
zo trots creëren.’

86

De diepte in

Optimale oplossingen
Dat heeft leuke voorbeelden opgeleverd, vinden de projectleiders. Zo hebben ze samen
een gondel aan het plafond bedacht waarmee ze meer natte blubber in één keer konden
afvoeren en de luchtdruksluis minder vaak open hoefde. En een HDT’er van de gemeente
bedacht een plan voor Bögl waardoor ze de luchtdrukdoos aan het eind sneller af konden
breken. Paleari: ‘Normaal gesproken zouden we ons daar niet mee bemoeien en dat zien
als het probleem van de aannemer, maar wij waren aan het eind zo gewend om met elkaar
mee te denken dat dit soort kleine dingen vanzelfsprekend werden.’ Omdat het werken
onder luchtdruk zo voorspoedig ging, is besloten om de voorzetwanden – die niet onder
luchtdruk gebouwd hoefden te worden – ook al te maken. ‘Het werken zelf gaat in die
omstandigheden langzamer en is zwaarder, maar door dit werk naar voren te kunnen
halen hebben we er een risico van zes weken mee weg kunnen nemen. De kick die het
gaf om met elkaar naar versnelling te zoeken, is heel goed voor de samenwerking en de
teamgeest geweest.’
Communiceren kun je leren
Samenwerken en versnellen kunnen volgens Paleari en De Jong niet zonder een goede
communicatie. ‘Niets zo stroperig als een slechte communicatie.’ In projecten wordt
enorm veel vertraging opgelopen doordat mensen dénken dat ze elkaar begrijpen, maar
niet zelden lopen mensen uit dezelfde bespreking met een totaal ander idee van de werkelijkheid. Om dat te voorkomen maakten ze een expliciet verschil tussen besproken en
afgesproken. Paleari: ‘Na elke bespreking vroegen we onze teamleden, ook de toezichthouders: wat is er nu afgesproken? En als ze dat niet in een zin konden vertellen, dan
stuurde ik ze terug.’ Luisteren, samenvatten, doorvragen, expliciet maken. Dat was de
mantra die ze hun teamleden meegaven voor elke bespreking. De Jong: ‘In het begin
kostte dat meer tijd, maar uiteindelijk werd iedereen daar veel efficiënter van.’ Paleari: ‘Bovendien groeide het begrip voor elkaar, we begonnen immers steeds beter te begrijpen wat
de ander bedoelde, en daarmee ook het vertrouwen.’
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Sessies om te leren samenwerken
Wat voor de partijen in zijn geheel geldt,
geldt ook voor de individuele werknemers die moesten gaan samenwerken:
het moet renderend zijn. Ook voor deze
teamsamenwerking heb je dus een gezamenlijk doel nodig en het besef dat je
van elkaar afhankelijk bent. Om hiertoe te
komen zijn verschillende sessies op markante plekken in het land georganiseerd.
De sessies werden geleid door Peter
Storm en John van der Borg. Bijeenkomsten die intern ook wel te boek stonden
als de ‘knuffelsessies van Scheffrahn’. Wat
die sessies precies inhielden en dat ze
vooral ook confronterend konden zijn, is
in deze paragraaf te lezen.

Werkoverleg tussen één van de
bouwers en een toezichthouder.
Foto: Gé Dubbelman

Tegen het plafond
Praten over vertrouwen en met een
blinddoek voor aan een touw trekken.
Het klinkt behoorlijk ver uit de comfortzone van de gemiddelde bouwer. En dat
was het ook. Als je nu over de sessies
van Storm begint, vliegen sommige toezichthouders alsnog tegen het plafond.
Toch erkennen ook zij dat een goede
samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer noodzakelijk is op de
bouwplaats. En hebben ook zij een flinke
verbetering in die samenwerking ervaren sinds de komst van Scheffrahn. Maar
dat komt volgens hen niet door die sessies. ‘De belangrijkste ommekeer voor
ons is geweest dat we een projectleider
kregen’, zegt een van hen. ‘Hierdoor
werden de procesproblemen bij ons
weggehaald en konden wij ons weer
richten op de inhoud. Voorheen hadden wij tot op de bouwplaats last van de
ruzies over geld. Dan kregen wij van de
uitvoerder naar ons hoofd dat ze niets
meer deden zolang wij niet betaalden.
Het verziekt de sfeer, het vertraagt de boel
en wij kunnen er niets aan veranderen.
Toen dat eenmaal allemaal werd opgelost
door de projectmanager, liep onze samenwerking gewoon op rolletjes.’
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Way of doing things
Interview Joep Houtenbos

Joep Houtenbos

Op het Rokin worden stalen
damwandplanken in de grond
aangebracht
Foto: Gé Dubbelman

Hoofd dagelijks toezicht op station
Rokin, Joep Houtenbos, denkt er iets
genuanceerder over. De betreffende
gezamenlijke sessies heeft hij destijds
wegens ziekte niet bijgewoond, maar
waar hij wel actief aan meedeed, waren
dergelijke bijeenkomsten tussen de drie
stations die onder de noemer 1 team 1 taak
door dezelfde Peter Storm werden geleid.
‘Deze bijeenkomsten gebruikten we om
kennis en ervaring uit te wisselen, maar
ze waren vooral bedoeld om ons een
gezamenlijke way of doing things eigen
te maken. Dus we bespraken niet alleen
wát we deden, maar vooral ook hóe we
het wilden doen.’ Hier heeft Houtenbos
naar eigen zeggen veel aan gehad.
Aanvankelijk was hij zelf namelijk helemaal niet zo opgetogen over alle
veranderingen. ‘De komst van een projectleider op mijn station nam mij werk uit
handen, maar het voelde in zekere zin
ook als een bedreiging van mijn positie.
In de sessie heb ik dit kunnen uiten en
zag ik ook de voordelen bij de andere
stations en hoe collega’s er daar mee
omgingen.’ Een ander voordeel van praten
over hoe je wilt samenwerken is volgens
hem dat het vervolgens ook gemakkelijker
wordt om elkaar erop aan te spreken.
‘Het wordt minder persoonlijk. Je kunt
elkaar namelijk aanspreken op gezamenlijke
afspraken.’


Lullen én poetsen

	Samenwerken ontstaat niet vanzelf,
dat moet je kweken
Interview Peter Storm
	
Hoe kijkt Peter Storm hier zelf tegen
aan? Wat is volgens hem het belang
en de betekenis van samenwerken? Hoe
hebben zijn sessies hieraan bijgedragen?
Wat was het doel en hoe ging hij te
werk?
	
Hij noemt zichzelf projectfluisteraar.
Projecten en hoe ze geleid worden is iets
wat Storm al jaren fascineert. En dan met
name de vraag: ‘hoe haal je een vastgeloPeter Storm
pen project uit het slop?’. Op verschillende manieren helpt hij bij projecten om de
samenwerking op gang brengen, bewustzijn
te kweken voor leiderschap, en ervaringskennis op te bouwen. Voor het Team Diepe
Stations heeft hij zowel de gezamenlijke samenwerksessies begeleid als de bijeenkomsten
die hij onder de noemer 1 team 1 taak organiseerde om ervoor te zorgen dat de verschillende
stationteams van elkaar gingen leren en er een gezamenlijke manier van werken ontstond.
Leren en ervaringen uitwisselen
Want, zegt Storm, dat van elkaar leren en met elkaar afstemmen is de basis van samenwerken. Simpelweg omdat je elkaar nodig hebt om het gehele plaatje te kunnen overzien.
Niemand is in staat een project in zijn eentje tot een succes te maken. Toch is dat volgens
Storm wat men zich in projecten te weinig realiseert. ‘Vaak wordt de opdracht centraal
gesteld en iedereen gaat er vanuit zijn eigen visie en discipline mee aan de slag.’ Zo wordt
het maken van het plan en het uitvoeren ervan al volledig uit elkaar getrokken. ‘Degenen
die het plan moeten uitvoeren, worden vaak niet eens bij het maken ervan betrokken, laat
staan dat ze van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.’
Maak een plan of kies een oplossing
Storm experimenteert bij projecten al jaren met een oefening. In die oefening laat hij twee
groepen geblinddoekt een touw, met de uiteinden aan elkaar, in een vierkant leggen. ‘De
zin waarmee ik de opdracht formuleer, is vervolgens bepalend of dit het team gaat lukken
of niet.’ Tegen het ene team zegt hij ‘maak een plan en een taakverdeling’.’ Tegen het andere
team: ‘Er zijn tien manieren om dit te doen, kies gezamenlijk één oplossing en neem daar
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niet langer dan tien minuten voor.’ Vervolgens krijgen beide teams een half uur om zonder
touw de opdracht voor te bereiden, om ‘m daarna binnen tien minuten uit te voeren.
Oefenen of ergeren
Wat er dan steevast gebeurt, blijft hem fascineren. In het kamertje van de plannenmakers hangt altijd een totaal andere energie dan daar waar een oplossing gekozen wordt.
‘De plannenmakers zitten vaak om een tafel terwijl meestal maar één iemand het woord
voert. De rest luistert, of zit zich te ergeren. Deze setting verandert gedurende het half
uur nauwelijks.’ In het andere kamertje gaat het er compleet anders aan toe. ‘Meestal staat
iedereen, wordt er tien keer sneller gepraat en door veel meer verschillende mensen het
woord genomen. Intussen probeert de groep verschillende dingen uit. Ze staan met
gesloten ogen en hand in hand in een kring, of hebben stropdassen of veters aan elkaar
geknoopt. ‘Het zal je niet verbazen dat deze groep het bijna altijd redt en de andere bijna nooit’, zegt Storm. ‘Dat komt doordat zij niet de gezamenlijke oplossing, maar het te
maken plan centraal hebben gesteld.’
Gezamenlijk beeld van het kernprobleem
Wat zegt zo’n oefening in een halfuurtje nu over de praktijk? ‘Heel veel’, vindt Storm.
‘Die blinddoek bijvoorbeeld, die hebben we in de realiteit eigenlijk ook allemaal op.
Iedereen ziet maar een heel klein stukje van het project en daarmee ook maar een fractie
van alle problemen die ontstaan. Zelden worden mensen die het plan moeten uitvoeren
betrokken bij het maken van het plan. Er wordt dus weinig gebruik gemaakt van het
probleemoplossend vermogen van die doeners. Laat staan dat er tijd wordt genomen om
samen te oefenen en oplossingen te verfijnen.’ Maar deze oefening gaat volgens hem vooral om de mindset in zo’n team over hoe je het probleem op moet lossen. ‘Het probleem
zit niet in het touw, de blinddoek of het vierkant. Het probleem zit in de vraag hoe je het
waarmaakt.’ Dit lukt, volgens Storm, namelijk alleen wanneer er een gezamenlijk beeld
van het kernprobleem ontstaat en iedereen zich realiseert dat geen enkele partij dit in zijn
eentje op weet te lossen. Alleen dan wordt het project een succes.’ Dit betekent overigens
niet dat we geen plannen meer moeten maken, waarschuwt Storm. ‘Zonder plan komt er
niets van je project terecht.’ We moeten er alleen anders mee omgaan. ‘Plannen worden
dikwijls doelen op zich, terwijl ze vooral voor je werken wanneer je ze inzet als een middel
om gezamenlijk een doel te bereiken.’
Soms is samenwerken gewoon goed afstemmen
Sessies over samenwerken kunnen volgens Storm helpen die mindset in een team te
creëren. Maar ook voor de sessies geldt: ze moeten nooit een doel op zich zijn. ‘Het is een
manier om met elkaar te kunnen oefenen.’ De gezamenlijke sessies met Max Bögl heeft
hij zelf ook als wisselend succesvol ervaren. ‘Vooral voor mannen die samen in een bouwput werken, betekent samenwerken vooral goed afstemmen. De reden dat dat in projecten
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misloopt, komt meestal niet doordat zij dat niet kunnen, maar doordat ze processen en
procedures opgelegd krijgen die dat afstemmen alleen maar nodeloos ingewikkeld maken.’
Toch waren die sessies nodig, vindt Storm, maar ze hadden vooral een normstellende
functie. ‘Een manier om met elkaar problemen aan te kaarten en helder te krijgen. Om
samenwerken als randvoorwaarde te benoemen en om aan te geven welk belang je eraan
hecht. Samenwerken ontstaat niet zomaar, dat moet je kweken en dat doe je door te doen.’
1 team 1 taak
Zelf vond hij vooral de 1 team 1 taak-bijeenkomsten waardevol. Door tijd in te ruimen om
samen problemen te bespreken en oplossingen te verzinnen, ontstaat er een manier van
werken die eigen wordt. ‘Ik zat er alleen bij om de kritische vragen te stellen, spiegels voor
te houden en ze soms met een concrete opdracht verder op weg te helpen. Maar ze bepaalden zelf de onderwerpen en wat ze uit de sessies wilden leren. Natuurlijk zijn er ook
plannen gemaakt en oplossingen bedacht voor inhoudelijke vraagstukken, maar wat we in
die sessies vooral hebben ontwikkeld is een gezamenlijke manier van werken.’

Intrillen damwanden voor het bergbezinkbassin
Foto: Gé Dubbelman
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	Het werkproces is leidend, daarin moet
je samenwerking opzoeken
Interview Felice Smeets
	
Felice Smeets is sinds 2010 betrokken
bij Diepe Stations. Als adviseur bedrijfsvoering staat ze Gerard Scheffrahn en
de projectleiders bij in het effectiever en
efficiënter organiseren van de processen. Daarnaast begeleidt ze samen met
Peter Storm de 1 team 1 taak-sessies.
Omdat ze zelf ook onderdeel uitmaakt
van het team, kan ze haar collega’s in de
periodes tussen de 1 team 1 taak-sessies
wijzen op in die sessies gemaakte afspraFelice Smeets
ken.
Preventieve maatregel om grondwater terug te dringen: zwembadjes in station Rokin.
Foto: Gé Dubbelman

Reparatie van de relatie
Thomas Brandt, projectmanager bij Max Bögl, herkent de weerstand en het wisselend
succes van de gezamenlijke sessies over samenwerken. ‘Ook wij merkten dat de sessies
vruchtbaar waren tot op een bepaald niveau in de organisatie. Onze uitvoerders
wilden er ook niets van weten.’ Al waren de sessies voor hem ook behoorlijk buiten
zijn comfortzone, zelf heeft hij ze als heel positief ervaren. ‘Wij kwamen uit zo’n sfeer
van wantrouwen. De verstoorde relatie had een omgang met open vizier onmogelijk
gemaakt, waardoor we iemand nodig hadden om dit weer te helpen repareren.’
Uiteraard moeten volgens hem eerst de harde randvoorwaarden goed geregeld zijn;
zonder duidelijkheid over tijd, geld en verantwoordelijkheden, kun je een goede
samenwerking sowieso vergeten. ‘Maar deze sessies hebben echt geholpen om weer
aan het vertrouwen te bouwen.’ Het was een grote meerwaarde, vindt Brandt, dat
een buitenstaander je confronteert met je eigen gedrag en je helpt te zoeken naar de
gezamenlijke belangen. Dat kon soms behoorlijk confronterend zijn. ‘Het goed verwoorden van je eigen belang is al een hele stap, maar als je vervolgens ook nog een
spiegel voorgehouden krijgt waarin je ziet op welke averechtse manier je dat doet,
dan komt dat aan.’ Vragen als: Waar ben je bang voor? Wat is je doel? Wat zijn je
kaders? werden al helemaal nooit gesteld. ‘Dat wisten we dus ook onvoldoende van
elkaar. De sessies met Storm hebben ons geholpen om te zoeken naar onze gezamenlijke basis en van daaruit een gezamenlijk doel te formuleren.’

	
‘Toen ik bij het contractteam begon,
waren de condities voor de herstart van
de bouw van de stations ingevuld en
werd er weer volop gebouwd. Dit was een goed moment om een stap te maken in het
verbeteren van de samenwerking tussen de stationteams en de staf. Er was onderling
weinig afstemming of overleg over de wijze waarop er gewerkt werd. Ieder stationteam
deed het werk min of meer op zijn eigen manier. Hoe er samengewerkt werd met de staf,
hoe de plannen van de aannemer getoetst werden; het lag allemaal niet vast. Men werkte
onvoldoende samen, deed weinig structureel aan reflectie, evaluatie of kennis delen.
Daardoor misten we de mooie kans om, met de drie op hoofdlijnen vergelijkbare stations
in aanbouw, van elkaar te leren. Doodzonde. Mijn opdracht was dan ook om de dagelijkse
gang van zaken te stroomlijnen, zodat de interne kwaliteitsborging op een goed niveau
kwam. Ruim twee jaar duurde het voordat dit naar tevredenheid van het management
was, een hele kluif.’
De teamsessies waren volgens Smeets het belangrijkste instrument om die doelstelling te
halen. Er waren twee soorten, die met de aannemer en de sessies binnen de eigen organisatie: de 1 team 1 taak-sessies. Beiden hadden hun eigen doelen. De sessies met de aannemer, die ook door Peter Storm begeleid werden, maar waar Smeets alleen als deelnemer
bij was, zijn volgens haar belangrijk geweest voor het creëren van de bodem waarop goede samenwerking tot bloei gekomen is met de aannemer. ‘De 1 team 1 taak-sessies gingen
om het evalueren van en reflecteren op ons eigen gedrag. Uiteindelijk moeten dingen
beklijven en wortel schieten in de praktijk. Dat was het grote voordeel van mijn rol bij de
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1 team 1 taak-sessies; ik zat in de teams, maakte ze dagelijks mee, en besprak wat er
werkinhoudelijk gebeurde in die bouwput. Zo had ik vaak een haakje om tegelijkertijd
de procesmatige ‘motor’ draaiende te houden. Dan kon ik zeggen: “Heej, hadden we niet
afgesproken dat we dit anders gingen doen?”.’
Zwart paasei
Die dubbele taak – inhoudelijk sturing geven aan de samenwerkingssessies en daarnaast
op de werkvloer onderdeel zijn van de implementatie daarvan, en het verbeteren van de
werkprocessen– was geen vooropgezet plan. ‘Het is mijn stijl van werken, ik ga het liefst
dwars door een organisatie heen. Ik geloof dat het werkproces leidend moet zijn, het is het
werk waarom het draait, daarin moet je samenwerking opzoeken’. Van weerstand heeft
Smeets niets gemerkt. ‘Het werd van mij geaccepteerd, juist omdat ik ook “one of the
guys” was en respect had voor het vakmanschap van mijn collega’s.’
Zeker voor sommige collega’s was de opzet van de sessies vaak mijlenver van hun dagelijkse praktijk. Zo was er met Pasen een sessie met de toezichthouders en projectleiders waarin Smeets en Storm paaseitjes gebruikten om een rollenspel te begeleiden. De zes kleuren
eitjes stonden ieder symbool voor een ander perspectief dat je tijdens een gesprek kan aannemen – bijvoorbeeld zwart voor de doemdenker, en rood voor denken vanuit gevoel en
intuïtie. De oefening was bedoeld om deelnemers uit te dagen vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken, bijvoorbeeld
puur vanuit gevoelens, vanuit de feiten, of vanuit
creativiteit. Smeets: ‘Toen ik mensen tijdens hun
werk grapjes hoorde maken in de trant van “ik
pak mijn zwarte eitje er even bij”, wist ik dat ze
het pakten en het de goede kant uit ging met de
samenwerking.’
Tipping point
Makkelijk waren de sessies zeker niet altijd, maar
Smeets is ervan overtuigd dat ze het gewenste
resultaat opleverde door de platte aanpak, waarin
iedereen gelijk werd behandeld. ‘Je kunt van
bovenaf iets afdwingen, macht gebruiken om
iets gedaan te krijgen, maar dat werkt uiteindelijk
niet. Om écht een omslag te maken in het denken
en de bedrijfscultuur, moeten mensen normen
en waarden verinnerlijken. Het “willen” snappen omdat ze er zelf ook een beter gevoel bij
hebben, niet omdat iemand zegt wat ze wel en
niet moeten doen en denken.’
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Als het goed is, heeft elk verandertraject een tipping point, een moment waarom de direct
betrokkenen weten: het wérkt. Voor Smeets kwam dat besef toen ze tijdens een 1 team 1
taak-sessie als groep de onderlinge relaties visualiseerden door dikke en dunne strepen op
het bord te maken. ‘Een op het eerste oog eenvoudige oefening, maar ik voelde meteen
dat we iets te pakken hadden met zijn allen, dat het onderlinge vertrouwen er was om hier
open over na te denken en te bespreken. De deelnemers hadden het niveau van reflectie
bereikt dat nodig was om van elkaar te leren en beter samen te werken.’
Keiharde euro’s
Smeets vindt het mooi dat er tijd en ruimte is gecreëerd voor de sessies. ‘Talloze onderzoeken laten zien dat een grote veroorzaker van faalkosten binnen een project het gevolg
zijn van miscommunicatie. Het is een essentieel onderdeel van goede samenwerking.
Het wordt de “zachte” kant van projectmanagement genoemd, maar in de praktijk gaat
het om keiharde euro’s; beter communiceren betekent een project opleveren tegen lagere
kosten. Het is echter nog steeds meer uitzondering dan regel dat in deze zachte kant
geïnvesteerd wordt binnen projecten.’ Volgens Smeets was de dynamiek tussen haar en
Storm en de koppeling tussen inhoud en proces ook onderdeel van het succes van de sessies. ‘Laatst hebben we het er voor het eerst over gehad. We verschillen dertig jaar qua levens- en werkervaring. Peter kijkt vanaf de zijlijn naar het project, terwijl ik er middenin
zit. Hierdoor kunnen we onze beelden mooi samenbrengen. Ook qua
type mens verschillen we, ik ben
feller en ongeduldiger, hij blijft altijd
rustig. Die verschillen werken in de
praktijk heel gunstig uit, we vullen
elkaar daarin aan.’
Tekst: Annemiek Verbeek

Foto: Gé Dubbelman
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	Onderhandelen vraagt om afstand
Interview André Stroomberg
	Op een hoger niveau in de organisatie,
hield nog een groep medewerkers zich
afzijdig van de sessies: de onderhandelaars. André Stroomberg was een van
hen. Hij deed sinds 2006 alle contractonderhandelingen voor de opdrachtgever.
‘Voor mijn functie heb ik juist een gezonde
strijd met mijn counterpart nodig. Goede
onderhandelingen zijn hard en zakelijk.
Ik kon goed overweg met mijn counterpart bij Bögl, maar ik wilde ook een
bepaalde afstand houden.’
André Stroomberg
	
Hij wilde dan ook niet meewerken aan
sessies die een doel hadden open en eerlijk
naar elkaar te zijn. ‘Wij zijn in zekere zin
wel eerlijk naar elkaar, maar zeker niet altijd open. Daar moet een spanning
in bestaan, dat hoort bij ons werk.’ Toch gedijt ook Stroomberg niet bij een
vechtrelatie met de opdrachtnemer. ‘Ik heb zeker de positieve effecten van de
samenwerksessies en de aanpak van Gerard ervaren.’ Ruzies over geld hebben
sowieso geen goed effect op de onderhandelingen. Ze vertroebelen de vraag waar
het werkelijk om gaat, namelijk; wat is het je waard?’ Wanneer je er als opdrachtgever
alleen maar op uit bent om de ander het vel over de neus te trekken, dan raak je volgens
hem blind voor die vraag. Dan zal de prijs misschien dalen, maar de waarde dikwijls
ook. Bovendien loop je de kans dat je er een hele hoop tegenwerking en gedoe voor terug
krijgt die je uiteindelijke kosten zelfs kunnen doen stijgen.’ Rust in de bovenlaag van
een organisatie heeft volgens hem altijd een positief effect op de rest van de
organisatie, ook op de onderhandelaars. ‘Als je in je onderhandelingen rekening
moet houden met de emoties van je managers, dan gaat het ten koste van de inhoud.’
Ongelijkwaardigheid verstoort het proces
Wat volgens hem ook een positief effect op de onderhandeling heeft gehad, is de
gelijkwaardige opbouw van de teams. ‘Door de teams en de functies te spiegelen ontstond
er gelijkwaardigheid.’ Dat klinkt misschien gek, want in elke wedstrijd maak je met
een zwakkere tegenstander meer kans om te winnen, maar volgens Stroomberg werkt
ongelijkwaardigheid verstorend voor het proces. ‘We hebben een periode gehad dat
Thomas Brandt wel bij de onderhandelingen zat en Gerard op mijn verzoek niet.’
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Het kan in een onderhandeling volgens
Stroomberg prettig zijn om een escape te
hebben, om eruit te stappen, ruggenspraak
te houden en met een ander voorstel
terug te komen. ‘Omdat Thomas al bij
mijn counterpart aan tafel zat, kon hij
die troefkaart nooit spelen. Dat lijkt voor
mij misschien voordelig, maar het werkt
verstorend. Het resultaat was dat zij daardoor soms voet bij stuk hielden omdat ze
niet meer terug wilden komen op eerder
gedane uitspraken.’ Op zo’n moment gaat
het volgens Stroomberg meer om eergevoel
en emotie en niet om een zakelijk spel.
‘Nee zeggen omdat je je niet wilt laten
kennen, is een andere nee dan wanneer
je wilt winnen.’ Voor Stroomberg is het
tijdens een onderhandeling belangrijk
dat de sfeer goed is, maar het moet wel
strak en feitelijk blijven. Wat je volgens
hem ook niet wilt, is dat het te gezellig
wordt, dat de gunfactor een te grote rol
gaat spelen. ‘Althans, niet op mijn niveau. Het is aan de managers om daar soms strategisch water bij de wijn te doen, van mij mag verwacht worden dat ik het zuiver houd
en met de beste prijs kom.’
Vertrouwen op wantrouwen
De sessies van Storm gingen ook over vertrouwen. Wat betekent dat woord voor hem?
‘Vertrouwen is belangrijk, maar het is niet hetzelfde als dat je er altijd op moet vertrouwen dat de ander alles in jouw belang doet.’ Vertrouwen gaat er volgens Stroomberg over
dat je niet terug komt op eerder gemaakte afspraken, dat je in een onderhandeling niet
alleen een goede winnaar bent, maar ook een goede verliezer en dat je informatie die je
elkaar in vertrouwen geeft, later niet misbruikt. Maar vertrouwen gaat er volgens hem niet
om dat 3 x 3 altijd 9 is. ‘Een goede onderhandelaar zal ook zo nu en dan eens proberen of je
met 2 x 3 ook een 9 kunt maken. Er zijn collega’s die daar niet tegen kunnen, ik vind dat
wel mooi.’ Lacht: ‘Er is één ding waar ik in elk geval altijd op vertrouw. En dat is dat
mijn tegenstander niet zo stom is zijn onderhandeling met de kostprijs te starten.’
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Geleerde lessen van het team
hoofdstuk 3

7	Samenwerken is niet hetzelfde als het goed samen kunnen vinden of

aardig voor elkaar zijn. Samenwerken moet iets opleveren, waarom
zou je het anders doen in een zakelijke relatie? Samenwerken is: samen
waarde toevoegen in onderlinge afhankelijkheid. Met andere woorden: Je hebt een gezamenlijk doel nodig, maar ook het besef dat je
van elkaar afhankelijk bent om dat doel te bereiken. Hierdoor zullen
de samenwerkingspartners eerder geneigd zijn open kaart te spelen
en relevante kennis op tafel te leggen. Ze realiseren zich namelijk dat
ze daar niet alleen de ander mee helpen, maar vooral ook zichzelf.

1	Combineer lullen en poetsen. Neem de tijd om dingen uit te spreken,

maar ga tegelijkertijd ook aan de slag zodat je de successen in praktijk kunt brengen.

2	
Maak mensen verantwoordelijk waar ze verantwoordelijk voor kunnen

zijn. En haal problemen bij ze weg waarbij ze het mandaat voor de
oplossing niet hebben.

8	Samenwerken

betekent ook gezamenlijke besluitvorming. Samen
waarde toevoegen betekent namelijk ook dat je onderling de handelingen op elkaar afstemt en goede keuzes maakt in wat je doet en
waar je prioriteit aan geeft. Door deze besluiten gezamenlijk te
nemen, zullen ze niet alleen kwalitatief beter zijn, maar ook veel meer
draagkracht hebben en dus ook veel meer kans maken om daadwerkelijk te worden uitgevoerd.

3	
Spiegel de teams van de samenwerkende organisaties. Laat de counterparts samen problemen tackelen, oplossingen bedenken en eventueel
escaleren. Door ze ook gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor
de kwartaalrapportages, zullen ze deze afspraken ook daadwerkelijk
in de praktijk brengen.

4

 anneer je de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtW
gever belangrijk vindt, bedenk dan ook samen hoe je dat wilt doen
en leg de afspraken daarover gezamenlijk vast.

9
10

5	Maak het voor beide partijen aantrekkelijk en veilig om al hun beschikbare kennis, ervaring en informatie in te zetten om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Oftewel: beloon goede oplossingen, maar
houd zelf de verantwoordelijkheid over de beslissingen die je neemt.

6	
Zorg voor een pot onvoorzien. Dit geeft je ruimte om snel en ade-

quaat op te treden bij onvoorziene situaties. Je kunt het ook gebruiken om de opdrachtgever te belonen voor versnellingen en het
beperken van risico’s. Wanneer je daarbij afspreekt dat de einddatum
onwrikbaar is – tenzij er sprake zou zijn van een kritische verstoring –
voorkom je dat er bij elke afwijking op het contract weer aan de
datum wordt gemorreld. Alles wat voor die datum en binnen het
bedrag van het alliantiefonds opgelost kan worden, maak je het ‘niet
lullen gebied’ waarin alles onderling opgelost wordt.’
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11

 aak een verdeling tussen belangrijk en urgent en belangrijk maar
M
niet urgent en zet daar verschillende mensen op.
aat bij een probleem verschillende werkgroepen uiteenlopende
L
scenario’s voor de oplossing uitdenken. Mensen kunnen vaak moeilijk
in verschillende oplossingen denken. Het werkt daarom veel beter
wanneer ze zich volledig op één onderwerp kunnen richten. En omdat
mensen nu eenmaal graag bevestiging zien van wat ze denken of
vermoeden, kan het handig zijn om de voor- en tegenstanders uit
elkaar te halen en die alles op alles te laten zetten om hun gelijk aan
te tonen. Zo maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten van mensen,
ook als die kwaliteit doemdenken is. Door alle partijen en alle meningen
in de werkgroepen bijeen te brengen voelen zowel voor- als tegenstanders zich gehoord en kun je gezamenlijk voor de beste optie kiezen.
 org dat je als opdrachtgever niet de intermediair wordt tussen verZ
schillende partijen, maar blijf altijd de regisseur. Ga dus niet tussen
de problemen en oplossingen staan, maar breng de verschillende
partijen bijeen om gezamenlijk de problemen op te lossen. De regisseur neemt uiteindelijk de beslissing.
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12	Mensen hebben de neiging hun handen van een probleem af te

trekken, totdat juristen hebben uitgemaakt aan wie het probleem
toebehoord. Een probleem dat je in de bouw laat liggen, wordt elke
dag duurder. Uit angst voor de juridische consequenties van het
adopteren van het probleem wordt er vaak zo lang gewacht dat wanneer de kosten van het probleem uiteindelijk alsnog worden gedeeld,
beide partijen voordeliger uit waren geweest wanneer ze in het begin de kosten voor het hele probleem op zich hadden genomen.
Altijd eerst handelen dus.

13	
Realiseer je dat een gezamenlijk belang op directieniveau gemakke-

lijker te creëren is dan in de lagen eronder. Neem de tijd de rest van
de teams daarin mee te nemen.

14	
Ga er niet vanuit dat mensen van nature het liefst samenwerken.

Realiseer je dat alleen werken voor de meeste mensen veel eenvoudiger is.

15	
In projecten wordt enorm veel vertraging opgelopen doordat mensen

dénken dat ze elkaar begrijpen, maar niet zelden lopen mensen uit
dezelfde bespreking met een totaal ander idee van de werkelijkheid.
Om dat te voorkomen is het verstandig een expliciet verschil te maken
tussen besproken en afgesproken.

16	Creëer de kick van gezamenlijk het onmogelijke mogelijk maken.
Benoem de doelen en de benodigde inzet en beloon dit.

17	
Werk aan een gezamenlijke way of doing things. Bespreek niet alleen

met elkaar wát je doet, maar vooral ook hoe je het wilt doen. Maak
daar afspraken over en creëer een sfeer waarin het normaal wordt
elkaar daar ook op aan te spreken.

18	Als het op de prijsafspraken over meerwerk aankomt, draait het uit-

eindelijk ‘gewoon’ op een onderhandeling uit. Een harde maar faire
onderhandeling hoort bij dit werk en kan ook leuk zijn. Maar wanneer
is er nog sprake van een harde onderhandeling, en wanneer gaat het
om de andere partij ‘een kunstje te flikken’ of ‘een poot te uitdraaien’?
Dit onderscheid is moeilijk te maken. Dat zijn dingen die soms blijven
schuren en waar je altijd alert op mag blijven.
Foto: Tom vd Leij

102

De diepte in

103

Herstellen
Samenwerken
van in
relaties
het kwadraat

Hoofdstuk 4
2
Herstellen van in
Samenwerken
relaties
het kwadraat
	Als
Watsamenwerken
doe je wanneer
met
er één
met partij
de omwonenden,
al ingewikkeld
de is,
omgevingsdiensten,
hoe gaat het dan
het er
als
adviesbureau,
nog een derde
de of
aannemer
zelfs vierde
en zelfs
partijmet
bij de
komt?
eigen
Ditorganisatie
hoofdstuk
geenzien
laat
gesprek
dat samenwerken
meer te voerenmaatwerk
is op basis
is.van
Verschillende
rationele argumenten?
contracten,
Wanneer de relaties
managementstijlen
en met
afspraken
al je vragen
stakeholders
om eenen
verschillende
partners dusdanig
aanpak.
zijn afspraak
Een
verstoorddie
dat
tussen
elke twee
discussie
partijen
eindigt
heel effectief
in een welles-nietesis, kan in de
patstelling, danmet
samenwerking
kun je
nog
nog
een
zo extra
veel voortgang
partij onder
willen
druk
boeken,
komenmaar
te staan
dan
zit zelfs
of
er maar
tegen
één
gaan
ding
werken.
op: pas
Hoe
op zorg
de plaats
je dat en
je dat
herstellen
op tijd wat
doorziet?
er te
herstellen
Hoe
zorg jevalt.
voor
Dit
een
hoofdstuk
gedeeld gaat
eigenaarschap
over bouwen
met aan
behoud
vertrouwen
van ieders
en
wat jeverantwoordelijkheden.
eigen
doet als dat vertrouwen
Hoe
beschaamd
creëer je wordt.
begrip en
Hetopenheid,
doorbreken
en
van vicieuze
hoe
verleg jecirkels
de focus
en waarom
van ‘bestperceptie
for contract’
meernaar
waarheid
‘best for
bevat
project
dan
feiten.alle
voor
Hoe
partijen?
je je kwetsbaar
Hoe ga je
kunt
omopstellen
met twistpunten?
zonder kwetsbaar
En hoe zorg
te zijn.
je
Hoeje
dat
het
optimaal
team eengebruik
verandering
maaktdoormaakte
van elkaarsvan
ervaringen
verantwoordingsplicht
en expertise?
naar verantwoordelijkheid.
Samenwerken
in het kwadraat
Waarom
dus. Wanneer
je pas een
hetgoede
lukt, maar
relatievooral
hebt
wanneer
ook
wat het
je lastig
ook weer
maakt.
gewoon ruzie kunt maken. En waarom je
anderen eigenlijk nodig hebt.

104

De diepte in

105

Foto: Roel Vincken
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Wie komen aan het woord
in dit hoofdstuk?

Het is 2010…
Na alle commotie lijkt de rust langzaam
terug te keren bij de Diepe Stations.
Het stilgelegde werk wordt hervat en de
samenwerking met aannemer Max Bögl
begint langzaam maar zeker te verbeteren.
Maar al gauw staat de volgende uitdaging
voor de deur. In dit geval letterlijk. De
tunnelboor. Aangestuurd door een ander
team, met een ander contract en een
eigen planning. Hun doel: het boren
van de tunnel. Hun uitdaging: er liggen
stations in de weg.

Jeroen de Leeuw
Is ingenieur bij Witteveen+Bos en was
als projectleider voor het boorproces
gedetacheerd bij het team voor het boorcontract.
Henk de Pater
Was projectleider voor station Ceintuurbaan/De Pijp, het enige station waar de
perrons en dus ook de tunnels boven
elkaar in plaats van naast elkaar liggen.
Hij was met zijn station als eerste op
diepte, maar dreigde die voorsprong kwijt
te raken toen de boorrichting op advies
van Veerman werd veranderd.

Phil Rickes
Werkt sinds 2003 als hoofd technische
werkvoorbereiding voor Max Bögl en is
daarmee een van de weinigen die alle
hoofd- en detailberekeningen van de drie
stations voorbij heeft zien komen.
Joost Beljon
Kennen we al uit hoofdstuk 3 waarin hij
vertelt over de voorbereidingen voor
het ontgraven onder overdruk op station
Vijzelgracht. Toen die klus erop zat werd
hij interface manager tussen het Boorcontract en het Team Diepe Stations.
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Het smalste en diepste station
Voor deze periode zoomen we in op
het smalste station langs de lijn: Station

Ceintuurbaan/De Pijp. Een van de
voorwaarden voor de aanleg van de
Noord/Zuidlijn was dat er, in tegenstelling
tot de dertig jaar eerder aangelegde
Oostlijn, geen woningen meer gesloopt
mochten worden. Om die reden volgt
de metro het stratenpatroon. In de
dichtbevolkte Amsterdamse volkswijk
De Pijp is dit stratenpatroon echter zo
smal dat dit alleen mogelijk was wanneer
de twee tunnels daar niet naast elkaar,
maar boven elkaar geboord zouden
worden. Het onderste metrospoor ligt
om die reden op deze plek maar liefst 26,5
meter onder NAP en heeft op sommige
plekken aan beide kanten minder dan 3
meter tot aan de gevels. Oorspronkelijk

Rick van der Kolk
Was ontwerpcoördinator bij de Diepe
Stations. Het was zijn taak om de kwaliteit,
de voortgang en de documentatie van
het ontwerp te bewaken en ervoor te
zorgen dat het adviesbureau op tijd haar
hoofdberekeningen klaar had en Max
Bögl tijdig met een kwalitatief goede
detailberekening kwam.
Roel van den Berkmortel
Begon in 1997 als junior constructeur bij
Witteveen+Bos en rekende in die hoedanigheid mee aan het eerste ontwerp
van de Noord/Zuidlijn. Van 2009 tot en
met 2014 was hij als projectleider van
het adviesbureau betrokken bij advies en
ontwerp van het station Ceintuurbaan/
De Pijp. In dit hoofdstuk vertelt hij waarom
het als opdrachtgever zo belangrijk is om
de regie te nemen en te houden.

Station De Pijp
Foto: Gé Dubbelman
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zou men het tracé van Noord naar Zuid
boren. Zo zou de boor eerst door het Rokin
gaan – het minst diepe station dat daardoor
in de planning het eerste de tunnelboor
zou kunnen ontvangen – en als laatste dit
smalle en veel diepere station aandoen.
Eerder, in september 2008…
Na de tweede verzakking van de panden
aan de Vijzelgracht worden de werkzaamheden aan dit station direct stil
gelegd. Niet lang daarna volgt station
Rokin. Omdat de graafwerkzaamheden
aan Ceintuurbaan/DePijp al zo ver
gevorderd zijn, kan het werk hier niet
worden stilgelegd. Dat zou te gevaarlijk
zijn. Hierdoor is dit station uiteindelijk
het station dat als eerste uitgegraven is.
Omdat het bovendien het laatste station
is waar de boor aankomt, zat het ’t meest
comfortabel in z’n planning. Echter
op dringend advies van de commissie
Veerman wordt besloten om vanuit
twee richtingen te gaan boren. Hierdoor
komt de boor eerder dan gepland
bij Ceintuurbaan/De Pijp en zal het
uiteindelijk ook het laatste station zijn dat
het, in terugtrekkende beweging, weer
zal verlaten. Voor de gehele planning
van de Noord/Zuidlijn zou dit volgens
Veerman maar liefst een jaar winst op
kunnen leveren. Voor de bouw van station
Ceintuurbaan/De Pijp betekent dit ineens
dat het zijn riante voorsprong dreigt te
verliezen.
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Boortracé van Noord naar Zuid,
boormachines Gravin en Noortje
Metrotracé
Boortracé van Zuid naar Noord,
boormachines Molly en Victoria

Station Noord

Station Noorderpark

Startschacht Damrak

Centraal Station

Station Rokin

Station Vijzelgracht

Station De Pijp
Startschacht Scheldeplein
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	Boor door mijn station of station
door mijn tunnel?
	Henk de Pater, projectleider Station
Ceintuurbaan/De Pijp en Jeroen de
Leeuw projectleider Boorcontract
	Ze werkten allebei aan de kant van de opdrachtgever, maar wel in twee verschillende werelden. In de ene wereld was
men goed in productie draaien en meters maken en in de andere wereld juist
zeer bedreven in puzzelen op postzegelformaat. Dat vraagt om een ander type
mens, een andere manier van werken en
andere afspraken. Waar men aanvankelijk
Jeroen de Leeuw
Henk de Pater
dus één opdrachtgever met twee verschillende opdrachtnemers dacht te moeten
verenigen, bleken dit in de praktijk eigenlijk twee opdrachtgevers te zijn. De aannemer van het tunnelboren was Saturn.

Station Europaplein

Station Zuid

Geen heil in een alliantie
Bij Team Diepe Stations en Max Bögl
wordt, inmiddels helemaal in de samenwerkingsmodus, het plan opgevat om
een alliantieteam met het boorcontract
op te richten. Op deze manier zouden de
uiteenlopende contractbelangen samengesmeed kunnen worden tot een
gezamenlijk belang en een gezamenlijke
pot geld die ingezet kon worden om te
versnellen. De gezamenlijke basis is op
dat moment te gering, zodat dit plan
tijdens de eerste overleggen al sneuvelt.

‘Wij hadden ons eigen verleden met onze opdrachtnemer aannemer Saturn’, vertelt
De Leeuw. ‘Ook wij hadden onenigheden over het contract en de nodige aanpassingen
doorgemaakt. In 2010 hadden we eindelijk het gevoel dat er een solide basis lag en dat
we in goede harmonie konden starten.’ Behalve het goed afstemmen van de planningen,
zagen ze bij het boorcontract niet zoveel problemen. ‘Wij hadden juist het contract met
Saturn opnieuw vormgegeven en zodanig aangepast dat wij er goed mee uit de voeten
konden. Om dan zoiets groots als een alliantie uit de kast te trekken, waarbij we opnieuw
aan onze eigen afspraken moesten tornen, zagen wij – maar vooral ook Saturn – op dat
moment dus niet zo zitten.’
Van voorsprong naar achterstand
De Pater had op dat moment iets anders aan zijn hoofd. Wat hem vooral bezighield,
was dat hij, net op het moment dat hij lekker op schema lag, hoorde dat de boorrichting werd aangepast. Hierdoor zou zijn station niet als laatste maar als eerste worden aangedaan en had hij in plaats van tijd over, ineens haast. ‘Maar erger nog,
doordat de boor uiteindelijk ook weer als laatste door mijn station teruggetrokken
zou worden, zag het er naar uit dat ik in die tussenliggende periode helemaal niets
kon doen. In dat geval zou ik het werk anderhalf jaar stil moeten leggen en mijn
inmiddels goed op elkaar ingespeelde team tijdelijk naar huis moeten sturen.’
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‘Nauwelijks’ hield hem op de been
Door de beperkte ruimte op dit smalle station was aan het boorcontract een leeg station beloofd. Geen betonnen voorzetwanden. Geen Max Bögl. De druktrommel
waarin het boorschild door het station werd gereden, was 8 meter breed en het station op sommige plekken, zonder voorzetwanden, minder dan 10. ‘Als wij verder
wilden met de ruwbouw, moesten we voorzetwanden kunnen plaatsen, maar wanneer we
dat deden was berekend dat de boor er niet of nauwelijks meer door kon.’ Dat ‘nauwelijks’,
hield De Pater op de been. ‘Het betekende dat er dus toch een hele kleine mogelijkheid was
dat het wel zou kunnen.’
Historische context
Een ander groot verschil tussen de teams was de historische context die ze kenden.
Waar het boorcontract geen grote technische tegenslagen had gekend, had het Team
Diepe Stations in de jaren daarvoor geleerd dat, hoe groot het technisch vernuft ook lijkt,
het verstandig is om altijd een plan B achter de hand te hebben. Dus waar De Pater aan
de ene kant in mogelijkheden dacht, was hij (door schade en schande wijs geworden)
ook degene die zo nu en dan een beer op de weg van de boor legde.
Andere belangen
De Leeuw begrijpt zijn zorg wel, maar vond het in die tijd af en toe ook wat overdreven.
‘Met de projectleider van Saturn heb ik heel wat uurtjes besteed om het andere team ervan te overtuigen dat het doorboren van de stationwanden veilig zou verlopen’, zegt
De Leeuw. De Pater: ‘Wij stonden er gewoon anders in. Wij konden ons geen enkele fout
meer permitteren en moesten niet alleen alles naar ons zelf verantwoorden, maar we
moesten ook de omgeving gerust kunnen stellen. Wij zaten jaren op één plek waardoor
een duurzame relatie met de buurt van groot belang was. Het boorcontract trok door de
stad van station naar station.’
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Van vier naar één planning
De verschillende belangen bij de verschillende contracten aan de opdrachtgeverzijde en
de bijbehorende spanning in de planning zorgden voor onrust. Het gaf de opdrachtnemers
bovendien de kans om bij onduidelijkheid problemen en schuld op de andere partij af te
schuiven. ‘Onze teams moesten elkaar gewoon vinden’, zegt De Pater. ‘Het was vooral
zaak dat we als opdrachtgever helemaal op één lijn kwamen en een gezamenlijk belang uit
zouden spreken.’ Ook hier bleken de stripboeken gemaakt door planner Robert Kuijper
(zie ook hoofdstuk 1) een belangrijk bindmiddel. De Leeuw: ‘We moesten alle partijen
op één lijn krijgen, met één planning, in plaats van de vier partijen met vier verschillende
planningen.’

Projectbegeleider Richard Koenders komt vaak in de bouwput.
Hier samen met collega Chris Fixe in Station de Pijp.
Foto: Gé Dubbelman
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Verenigen van contractbelangen
Het vormen van een alliantie bleek niet de
oplossing, maar zonder een samenwerkingsovereenkomst tussen beide contracten ging het ook niet. In de praktijk bleek
het lastig de werkzaamheden voldoende
op elkaar af te stemmen en de verschillende contractbelangen te verenigen.
Dit leidde tot heel veel verschillende informele afstemmingsoverleggen en
e-mails met enorme kluwen kopiehouders
over en weer waarbij steeds onduidelijker
werd wie waarvoor verantwoordelijk of
aanspreekbaar was. Hierdoor ontstonden
er steeds meer misverstanden tussen de
contractteams over wat er nu besproken en afgesproken was. Het gebeurde
regelmatig dat de verschillende opdrachtgevende contractteams elkaar verrasten
met nieuwe details in het bijzijn van de
aannemers. Resultaat van dit alles was
dat er veel energie uitging naar het ad
hoc oplossen van dringende zaken en er
maar zeer beperkt vooruitgekeken werd.
Kortom, om de planning niet opnieuw in
gevaar te brengen, moest er dringend
iets gebeuren. Joost Beljon was net klaar
met de voorbereidingen voor het graven
onder overdruk op de Vijzelgracht (zie
Hoofdstuk 3). Daar was het met inspanning van alle partijen gelukt een langetermijnvisie te creëren en als opdrachtgever samen met opdrachtnemer en het
adviesbureau tot een goed en breed
gedragen plan te komen dat uiteindelijk
ook nog tot een versnelling op de planning
zou leiden. Ook hier was het doel dat de
verschillende partijen weer tot één planning, één efficiënte organisatie en afstemming en één werkbaar plan zouden
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komen. Beljon werd gevraagd dit proces
als interface manager te begeleiden.
Opgelegde samenwerkingsstructuur
Zoals in bovenstaand interview al werd
geconstateerd, was er hier geen sprake
van één opdrachtgever met twee aannemers die op een lijn moesten komen,
maar waren het vier partijen met vier planningen die verenigd moesten worden.
‘Eigenlijk ging het om twaalf partijen,’
zegt Beljon. ‘Op elk van de drie diepe
stations zat namelijk weer een ander team
van de vier afgezante partijen. Die stationteams opereerden allemaal anders en
bleken onderling weinig afstemming
te hebben.’ Er moesten twee belangrijke dingen gebeuren: ‘Er was een
werkbare planning nodig en er moest
een
werkbare
organisatie
worden
gevormd.’ Waar de samenwerking, en
vooral de manier waarop die werd ingevuld tussen Max Bögl en Team Diepe Stations, gezamenlijk tot stand was
gekomen (zie Hoofdstuk 3), werd hier
voor een meer opgelegde samenwerkingsstructuur gekozen. Beljon: ‘Wat je
zag, was dat beide contractteams wel
een relatie hadden opgebouwd met hun
eigen opdrachtnemer, maar nog niet echt
met elkaar. Ze hadden ieder een verbond
met hun aannemer gesloten om de eigen
klus te klaren.’ Mot om de inhoud ontstaat
volgens Beljon meestal wanneer er onvoldoende is geïnvesteerd in de relatie. ‘Om
constructief en op inhoud aan deze gezamenlijke opgave te werken, moesten we
dus zo snel mogelijk zorgen dat die relatie
er kwam. Met die structuur hebben we
daarvoor gezorgd.’
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Van een werkbare organisatie naar een
werkbaar plan
Hiertoe werd een organisatiestructuur
bedacht waarbij de verschillende contractteams aan opdrachtgeverszijde aan
elkaar gespiegeld werden zodat er weer
heldere communicatielijnen ontstonden.
Om er vervolgens voor te zorgen dat alles
tussen die teams ook daadwerkelijk op
gestructureerde wijze werd afgestemd, en
er vanuit één mond naar de verschillende
aannemers werd gecommuniceerd, ontwikkelde de teams nu een strakke overlegstructuur waar Beljon gedisciplineerd
op toezag. Om voor al deze partijen een
werkbaar kader te scheppen, zijn Beljon en
planner Robert Kuijper in een heel aantal
sessies alle partijen langs gegaan om die
puzzel te kunnen maken. ‘Wie heeft precies welke belangen en randvoorwaarden?
Waar knellen deze? En hoe komen we
samen tot een oplossing?’ Door dit
vervolgens steeds zowel in ruimte als in
tijd in een stripboek weer te geven, ontstond er steeds meer inzicht in elkaars
situatie en vooral ook in de manier waarop die verschillende situaties met elkaar
te verenigen waren.’
Rust en ruimte
Voor elk station maakte Kuijper een apart
stripboek. Een hele klus, want voor sommige situaties maakte hij voor elke dag
een nieuwe tekening. De planning van het
boorcontract bleef leidend, zolang het
boorproces nog niet was afgerond, maar
het stripboek maakte inzichtelijk waar er
ruimte voor Max Bögl ontstond om toch
te werken, zonder dat ze Saturn in de weg
zouden zitten. Waar er wel en waar abso-

luut geen voorzetwandje geplaatst kon
worden. De Leeuw: ‘Met het stripboek
konden we per week en soms per dag
zien voor wie welk hijsluik beschikbaar was
en welke vluchtroute in geval van nood
genomen moest worden. Het gaf ons
rust doordat we van tevoren konden zien
dat we de ruimte kregen die we nodig
hadden om de klus zo snel mogelijk te
klaren.’ De tijdbalken onder de tekeningen lieten bovendien zien welke versnelling dit voor het project zou opleveren.
Zo werd bij elke kleine aanpassing direct
inzichtelijk gemaakt welk effect het had.
De Pater: ‘Zo werd het voor iedereen
meer en meer een sport om te versnellen.’

Technisch toezichthouder van station Rokin
Foto: Gé Dubbelman
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Samenwerken met het adviesbureau
En dan is er nog een partij waarmee volop
samengewerkt moest worden: het adviesbureau. Soms ging dit goed, soms ging dit
minder. De relatie met het adviesbureau
kent in dit project een lange geschiedenis
en daarmee ook verschillende inzichten
over de manier waarop er samengewerkt
diende te worden. Daarom schetsen we die
context hier nog een keer kort.
Beducht voor een staat in de stad
Begin jaren negentig wordt er al gewerkt
aan een opzet van een samenwerkende
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organisatie voor de Noord/Zuidlijn. In zijn
boek ‘Het wonder van de Noord/Zuidlijn’,
beschrijft journalist Bas Soetenhorst hoe
die opzet tot stand gekomen is: ‘De gemeente is beducht voor het optuigen van
een grote dienst die à la Publieke Werken
kan uitgroeien tot een staat in de stad.
Daarbij komt dat er bijna geen bouwkundige kennis meer in eigen huis is. (...)
Daarom werd er een klein projectbureau
van gemeentezijde geopperd met hooguit twaalf mensen, als opdrachtgever van
een groter commercieel adviesbureau bemand met ingenieurs.’

Foto: Caro Bonink
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Lastige dubbelrol
Ingenieursbureau Witteveen+Bos werd
hoofdcontractant van ontwerp- en adviesdiensten, dat volgens afspraak met de
gemeente alle diensten doorcontracteerde aan het adviesbureau Noord/Zuidlijn,
een samenwerkingsverband van Witteveen+Bos en ingenieursbureau de Weger
(later onderdeel van Royal HaskoningDHV).
Een kwart van het werk gaat in onderaanneming naar het verzelfstandigde Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA). Het adviesbureau wordt integraal verantwoordelijk
voor het ontwerp. Tot het aantreden van
Gerard Scheffrahns voorganger, Jan Loermans, was het adviesbureau ook verantwoordelijk voor het contractmanagement
en de begeleiding van de uitvoering.
In deze dubbelrol blijkt het soms lastig
om onderscheid te maken vanuit welke
verantwoordelijkheid het adviesbureau
functioneerde: ‘Het geven van advies of
het managen van het werk zijn immers
verschillende zaken’, merkt het Team
Diepe Stations in de eigen opgetekende
lessen op. Soetenhorst beschrijft het als
volgt in zijn boek: ‘Het adviesbureau overvleugelt het projectbureau. (...) Het projectbureau is bovendien niet in staat het
adviesbureau tegenspel te bieden en de
plannen te toetsen.’ Het resultaat is dat er
weinig ruimte is voor kritische reflectie op
de plannen. ‘Door een contractmanager
van ‘buiten’ te halen en het adviesbureau
echt in hun adviesrol te zetten, werden de
lijnen duidelijker. Het adviesbureau kwam
hiermee meer in haar klassieke rol.’

Niet betrokken bij de verandering
Dat die klassieke rol niet op alle vlakken
tot een vitale samenwerking heeft geleid,
blijkt uit het volgende opgetekende inzicht van het team: ‘Begin 2009, op het
dieptepunt van de crisis, toen we naar
een andere werkwijze in samenwerking
met Max Bögl zochten, is het adviesbureau in eerste instantie niet betrokken
bij deze verandering.’ Aanvankelijk mogen
ze alleen op afroep adviezen uitschrijven
die allemaal apart in rekening moesten
worden gebracht. ‘Later beseffen we dat
de rol van het adviesbureau in de samenwerking met Max Bögl ook een wat
andere moet worden: op een open wijze
meedenken om zo samen tot het beste resultaat te komen.’ De casus werken
onder overdruk, die in Hoofdstuk 3 uitgebreid werd besproken, laat zien dat op die
manier samenwerken heel vruchtbaar kan
zijn. Dat het ook weleens niet lukte, blijkt
uit de casus die we hier Lassen Ceintuurbaan noemen.
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	Lastige lassen
	Interview Phil Rickes (Max Bögl),
Roel van den Berkmortel (Witteveen Bos /adviesbureau) en Rick
van der Kolk (projectbureau)
	
Hoe het nu komt dat dit specifieke
voorval op onenigheid uitliep, terwijl
andere issues op hetzelfde station met
dezelfde mensen wel naar tevredenheid
werden opgelost, vinden de heren, vijf
jaar na dato, nog steeds lastig om exact
te definiëren. Waar ze het wel over eens
zijn, is dat het om een samenloop van omstandigheden ging én dat er eerder
Phil Rickes
een beslissing genomen had moeten
worden. Wat die omstandigheden waren
en waarom die beslissing op zich liet
wachten, bespreken ze hier.
Om het probleem goed te begrijpen, zullen we eerst even terug naar het ontwerp en
het ontwerpproces van het station aan de Ceintuurbaan moeten. Van der Kolk: ‘Om
de grondkerende wanden en daarmee de gehele constructie van dit diepe station te
ondersteunen tegen een enorme grond- en waterdruk, zijn er maar liefst 58 stempels in
dit station aangebracht.’ Deze stalen buizen worden belast met krachten van 2000 ton,
‘dit is te vergelijken met het gewicht van 1500 personenauto’s’, en ze hebben een diameter
van 800 mm. ‘Het was zo geregeld dat het adviesbureau het definitief ontwerp maakte.
Wij controleerden dit op hoofdlijnen en gaven het vervolgens vrij.’ Op basis van dit
ontwerp maakte Max Bögl het uitvoeringsontwerp met daarin alle technische details.
‘Dit ontwerp werd dan weer door het adviesbureau beoordeeld en door ons vrijgegeven.’
Omslachtig proces
Het idee hierachter is dat de aannemer in de detaillering nog kan zoeken naar een optimalisatie voor de uitvoering. Maar omdat dit proces in de praktijk door alle partijen als
nogal omslachtig werd ervaren, werd het sinds 2009 bij nieuwe ontwerpen al anders
aangepakt. Rickes: ‘Waarom zouden wij een extern ingenieursbureau betalen om een
uitvoeringsontwerp te maken, terwijl het adviesbureau precies weet hoe ze het
willen hebben? Als zij dat zo exact weten, dan kunnen ze het toch beter direct zelf maken,
was onze gedachte.’ En daar is Van den Berkmortel het mee eens. ‘Wij moeten toetsen
of de aannemer uitvoert wat wij hebben bedacht. Als je dat in goed overleg met de aanne-
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	mer doet, dan scheelt dat een hele hoop tijd
en er ligt een uitvoeringsplan waar je allebei
achter staat.’
	Slechts een korte reactie
	Voor het ontwerp van de stempels is deze
nieuwe aanpak echter nooit aan de orde geweest. Er was begin 2009 namelijk al een
eerste detailontwerp door Max Bögl naar
het adviesbureau gestuurd. Bij de stempels
kwam dat erop neer dat Max Bögl alle lassen
tussen de buizen en de stalen platen had
berekend. Omdat dit precies de periode was
dat het adviesbureau op afstand was gezet,
is dit ontwerp destijds met slechts een korte
Roel van den Berkmortel
reactie teruggestuurd. Van den Berkmortel:
‘Mijn toenmalige collega heeft geconstateerd dat de detailberekening nog niet
klopte en onvolledig was en met een
beknopte opmerking retour gestuurd.’
Door de hectiek van die tijd is het ontwerp na te lange tussenpozen nog een aantal keer
heen en weer gestuurd, maar nooit goedgekeurd. Er werd echter ook geen alarm geslagen
op grove fouten in de berekening.
Te kleine lassen
Inmiddels was de tijdsdruk toegenomen en heeft Max Bögl besloten alvast te starten met
het produceren van de stempels. Rickes: ‘Dit leek ons verantwoord omdat de aard van de
opmerkingen dat naar ons idee toeliet.’ In diezelfde periode ontdekte het adviesbureau,
in hun optiek, een grote fout in de berekening van Max Bögl. Volgens het adviesbureau
waren de lassen te klein en moesten ze meer dan de helft sterker worden (van 20 naar
50 mm). De stempels (7000 kg per stuk), waarvan een groot aantal al gemaakt was, werden
om deze reden afgekeurd. Dit was een kostenpost van enkele tonnen. Ook zou het effect
kunnen hebben op de planning.
Onder professoren
Omdat de twee partijen er niet uitkwamen, heeft het adviesbureau een second opinion
laten doen door een professor uit Eindhoven, een autoriteit op het gebied van staal.
Deze oordeelde dat het adviesbureau het bij het juiste eind had. Max Bögl, nog steeds
niet eens met de beoordeling, liet op zijn beurt een Duitse professor, eveneens een autoriteit op het gebied van staal, naar de berekening kijken en deze gaf hen weer gelijk.
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‘Wij waren het er gewoon echt niet mee eens dat het adviesbureau de stempels afkeurde’,
zegt Rickes ‘We hadden een substantieel meningsverschil over de modellering en berekening van de stempels en de daaruit voortvloeiende benodigde lasnaaddiktes. Wij waren er
oprecht van overtuigd dat de stempels met deze lassen veilig en correct waren ontworpen
op basis van de hoofdberekening die wij van het adviesbureau hadden gekregen.’
Alarmerende mail
Het adviesbureau maakte zich inmiddels zoveel zorgen dat zij besloten tot een alarmerende mail. Van den Berkmortel: ‘Die lassen waren naar ons idee niet het enige wat
niet deugde aan die stempels. Er speelden zoveel dingen tegelijkertijd dat wij het nodig
vonden om aan de bel te trekken.’ In de mail kondigde het adviesbureau aan dat zij
niet meer in zouden staan voor de veiligheid en de kwaliteit van de constructie van
het station wanneer er besloten zou worden om met de reeds vervaardigde stempels
verder te bouwen. ‘Wij waren ervan overtuigd dat er een onveilige situatie zou zijn
wanneer we niet in zouden grijpen’, zegt Van den Berkmortel. ‘Misschien niet direct,
vanwege de nog relatief lage krachten in het begin, maar zeker na een paar jaar.
Die verantwoordelijkheid konden en wilden wij niet dragen.’
Twee of drie partijen?
Deze mail zorgde ervoor dat het probleem onmiddellijk bij de contractmanagers van
het projectbureau en Max Bögl, Scheffrahn en Brandt, terechtkwam. Van der Kolk,
verantwoordelijk voor de afstemming tussen deze partijen, zat inmiddels in een lastig
parket. ‘Ik zag het adviesbureau als onze adviseur en zij zijn bovendien constructieverantwoordelijke.’ De manier waarop het gegaan was, vond hij zeer ongelukkig,
maar hij was wel van mening dat wanneer zijn adviseur hem iets adviseert, hij dat
advies serieus moet nemen. Scheffrahn en Brandt stonden daar alleen iets anders in,
bleek in dat bewuste gesprek. ‘Zij zagen het adviesbureau als een derde partij en vonden
het de rol van het projectbureau, mede mijn rol dus, om te bepalen wie er gelijk had.
Maar dat vond ik onmogelijk bij zo’n gecompliceerd thema. Dat was voor mij nu precies
de reden waarom we een adviesbureau hadden.’
Welke van de drie?
Voor het vervolg werden er in dit gesprek drie opties besproken: De eerste was gewoon
doorgaan met de stempels met kleine lassen en het advies van het adviesbureau en hun
professor negeren. De tweede optie was de reeds geproduceerde stempels terug naar de
fabriek sturen om deze aan te laten passen en de resterende stempels uit te laten voeren
met zware lassen. De laatste optie was nog een onderzoek starten om daarna alsnog te
kiezen voor optie één of twee. Scheffrahn en Brandt kozen uiteindelijk voor de tweede
optie. Van der Kolk: ‘Bij de eerste optie zouden geen extra kosten gemaakt worden en
geen vertraging optreden, maar mocht uit nader extern onderzoek later blijken dat
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	de lassen toch niet voldeden, zouden alle
stempels weer uitgebouwd en vervangen
moeten worden.’ Deze extra kosten zouden
een stuk hoger zijn dan bij optie twee.
Bovendien zou deze ingreep op dat moment
zo omvangrijk zijn, dat de vertraging waarschijnlijk de opleverdatum van de hele
Noord/Zuidlijn in gevaar zou brengen.
‘Voor optie drie is ook niet gekozen omdat
er al twee onderzoeken gedaan waren met
een verschillende uitkomst en een aanvullend onderzoek nog meer tijd zou kosten.’
Neem op tijd een beslissing
	
Uiteindelijk is door Max Bögl en het
Rick van der Kolk
projectbureau samen een inschatting
gemaakt van waar de waarheid zou liggen
en zijn op basis daarvan de kosten
verrekend.
Rickes:
‘Op
dat
moment kon ik leven met dat besluit.
Waar ik vooral blij om was, was dat er een beslissing genomen werd. Nog langer
doorgaan met discussiëren was pas echt schadelijk voor het project.’ Maar hoe heeft
het volgens de heren zo ver kunnen komen? Juist voor dit soort onenigheden was er
toch zo’n mooi escalatietraject ingebouwd? (zie Hoofdstuk 3) Rickes: ‘Dat escalatietraject was een afspraak tussen ons en het projectbureau. Wij hadden de organisaties gespiegeld. Deze discussie liep vooral tussen het adviesbureau en ons.
En daar hadden we deze afspraak niet mee.’ ‘Bovendien’, zegt Van der Kolk,
‘waar wij overeengekomen waren wat ‘best for project’ was, heeft dit voor een
adviesbureau logischerwijs een andere betekenis. Zij zijn verantwoordelijk
voor de veiligheid en de kwaliteit van het ontwerp en de constructie. Een veilige
en kwalitatief goede constructie was voor hun dus in eerste plaats het beste voor het project.’ Van den Berkmortel wil daar graag een kanttekening bij plaatsen: ‘Gezamenlijk naar
de beste oplossing voor het project zoeken, gaat alleen wanneer het projectbureau heel
duidelijk de regie neemt. Zij zijn de partij die de beslissing moet nemen, niet wij en niet
Max Bögl.’ Die beslissing moet dan volgens de heren niet zijn: Wie heeft er gelijk? Maar
vooral: Wat gaan we doen? ‘Die beslissing is er uiteindelijk ook gekomen, maar rijkelijk
laat. Wanneer die eerder genomen was, had dat een hoop tijd en onenigheid gescheeld.’
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Puzzelen met een complete puzzel
Desgevraagd blikt ook Beljon nog
eens terug op deze casus. Hoe zit het
volgens hem met de regierol van de
opdrachtgever in deze situatie? Waarom
lukte het bij de casus ontgraven onder
overdruk bij Station Vijzelgracht wel om
die goed te pakken en hier niet, terwijl
het om dezelfde partijen gaat? ‘In deze
laatste casus zie je een paar dingen
gebeuren’, zegt Beljon ‘Wanneer je
binnen de scope naar de meest optimale
oplossing zoekt, dien je ook daarin alle
onderdelen – kwaliteit, tijd en geld –
van de scope mee te nemen. Wanneer
de discussie alleen op één van de drie
onderdelen gevoerd wordt, zal deze altijd
mank gaan en zul je niet tot een best for
project oplossing komen. De discussie
loopt in deze casus mank omdat het alleen
over het puzzelstukje “kwaliteit” gaat,
terwijl de scope daarnaast ook over tijd en
geld gaat. Om in een dergelijke discussie
de beste beslissing voor het project te
nemen, zal je die twee onderdelen daar dus
ook bij moeten betrekken. Zo’n beslissing
is niet aan de ontwerpcoördinator, maar
de regie zou hier moeten liggen bij de
projectmanagers van het station. Zij sturen het geheel.’
Eerst signaleren, benoemen
en afhandelen
Iets anders wat je volgens Beljon in deze
casus ziet gebeuren, is dat het in een
andere samenwerkingsvorm is gestart
dan waarin het is geëscaleerd. ‘De problemen zijn ontstaan in de tijd dat het
adviesbureau nog op afstand stond en
een soort loketfunctie had en toen het
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escaleerde werd van de partijen een
veel coöperatievere houding verwacht.
Wat er dan gebeurt, is dat je iets wat
op een oude manier scheef is gelopen
op de nieuwe manier recht wilt breien.
Dat kan, maar dan moet je dat wel eerst
signaleren, benoemen en afhandelen
voor je op de nieuwe manier verder
gaat met de oplossing. Wanneer je geen
streep door dat verleden zet, blijft het de
emotie binnen de discussie domineren en
zal je nooit tot een objectieve beslissing
komen.’
Een regisseur is geen scheidsrechter
Tot slot is regisseren vooral ook vooruit
kijken, vindt Beljon. ‘Het nemen van ad
hoc beslissingen is meer iets voor een
scheidsrechter.’ Een regisseur heeft
een langetermijnvisie en dus ook tijd
nodig. Alleen dan kun je samen met
verschillende partijen zoeken naar de
beste oplossing. ‘In dit geval werd er
niet vooruit, maar vooral teruggekeken.
Oorzaak van het kwaad was namelijk
al geschied. Het ging al om echt geld.
Wanneer het om geld gaat, wordt het altijd
extra waardevol om bij je eigen standpunt
te blijven en wordt de ruimte om naar
elkaar toe te bewegen automatisch
kleiner.’ De vraag ‘wie heeft er gelijk?’
wordt dan gemakkelijker opgeworpen en
dan word je als regisseur onherroepelijk
toch in die scheidsrechtersrol geduwd.
‘Wat je dan als scheidsrechter beslist, is
per definitie een discutabel besluit.’

Foto: Gé Dubbelman
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Geleerde lessen van het team
hoofdstuk 4
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	hand van de formele besluitvorming. Je mond houden kan dus net zo
verantwoordelijk maken als ‘m open trekken.

7	Om je rol als regisseur goed te kunnen pakken, heb je een langetermijnvisie nodig. Bij ad hoc beslissingen word je al gauw een
scheidsrechter die beslist wie er gelijk heeft. Dat staat een
constructieve samenwerking, waarin je met alle partijen tot de
beste oplossing komt, in de weg.

1	Reageer op standpunten van je partners met vragen, in plaats van
(voor)oordelen. Dit zorgt ervoor dat de emotie uit de onenigheid
gehaald wordt. Eén goede vraag blijkt meer te onthullen dan tien verwijten. Samenwerken is veelal ook samen denken, elkaar meenemen
in je gedachten, begrip willen krijgen van elkaars belevingswereld.

8	In een constructieve samenwerking kijk je bovendien vooruit. Daar-

voor moet je eerst een streep onder eventuele problemen uit het
verleden zetten. Doe je dat niet, dan zal dit verleden een constructieve
samenwerking in de weg blijven staan en de discussies op basis van
emoties, in plaats van op de inhoud, gevoerd blijven worden.

2	
Als je wilt dat al je partners mee veranderen in de samenwerking,

betrek ze dan ook op tijd. Samenwerken is namelijk maatwerk. Een
afspraak die tussen twee partijen goed werkt, kan met een andere
partij op niets uitlopen.

3	
Zoveel contractmanagers, zoveel stijlen. En een RAW-contract vraagt
om een andere aanpak dan een D&C-contract. En best for contract is
niet altijd hetzelfde als best for project. Verschillende stijlen kunnen
dan best eens botsen. We hebben wel geleerd ons hierdoor niet te
laten frustreren maar ook de voordelen in de aanpak van de ander te
zien. En anders wil een biertje op zijn tijd ook wel helpen.

4

9

10

 amenwerken vraagt continu om aandacht: Vooraf overleggen over
S
de procesgang, niet alleen de vraag: Wat willen we bereiken, maar
vooral ook: hoe willen we het bereiken, en waarom op deze wijze?
Het vereist mentale en fysieke (agenda)ruimte om er echt over na
te denken, te leren en gezamenlijk te proberen. En als het eens niet
echt lukt, elkaar niet af te branden, maar elkaar op te zoeken, te leren
van elkaars beleving, reflecteren en er weer voor te gaan.

11

5	Een grondhouding veranderen, de positieve spiraal weten te vinden,

12

daarmee ontstaat ook reserve in de relatie. Men kan wat hebben van
elkaar, fouten vergeven we. Samenwerken vereist ‘regulier onderhoud’ door mensen die dit eigen is, die dit willen en erin geloven.

6	
Je verantwoordelijkheid als opdrachtgever wordt vastgesteld aan de

hand van de daadwerkelijke inbreng in het proces en niet aan de

 anneer je binnen de scope naar de meest optimale oplossing zoekt,
W
dien je ook daarin alle onderdelen – kwaliteit, tijd en geld – van de
scope mee te nemen. Wanneer de discussie alleen op één van de drie
onderdelen gevoerd wordt, zal deze altijd mank gaan en zul je niet
tot een best for project oplossing komen.
 anneer er geen relatie is, is de kans dat er mot op de inhoud
W
ontstaat veel groter dan wanneer die er wel is. Voor constructieve
gesprekken over de inhoud zul je dus altijd eerst moeten werken aan
een goede relatie.
 erplaats je eens in de positie van de ander. Het lijkt een open deur,
V
maar het is vaak zeer verhelderend wanneer je jezelf oprecht interesseert in de wereld van de partij aan de andere zijde van de tafel. Vaak
blijkt dan de kloof lang niet zo moeilijk te overbruggen als gedacht.
 n tot slot: successen uit het verleden bieden geen garantie voor de
E
toekomst. Wees bereid om alles wat eerder goed gewerkt heeft in
een nieuwe situatie opnieuw kritisch te beoordelen.
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Nawoord
Dé waarheid bestaat niet. Het is die overtuiging waarmee ik in 2009 aan
dit project begon. De percepties van de verschillende feiten in en over het
project liepen destijds zo uiteen, dat er onmogelijk maar eentje de volledige waarheid kon bevatten. Daarmee bestaat dé waarheid misschien
niet, maar al die verschillende percepties samen, zijn weldegelijk waar.
Niet de feiten, maar de manier waarop mensen vanuit hun eigen werkelijkheid naar die feiten kijken, vormen de waarheid van je project en
daarmee dus van je werkelijke opgave.
Bij het lezen van de interviews in dit boekje, viel me dit opnieuw op.
Het zijn allemaal verschillende perspectieven op dezelfde realiteit.
Iedereen heeft immers zijn eigen ervaringen en wereldbeeld van waaruit
hij naar het project kijkt, maar ook zijn eigen opdracht en belang binnen
het project. Logisch dus. Maar als dít logisch is, is het dan nog wel zo
logisch wanneer we onze projecten vanuit het, nog steeds vrij gangbare,
rationele reductionistische gedachtegoed blijven benaderen? Waarbij
we een vooraf vastgestelde opgave opdelen in stukjes en iedereen
binnen die stukjes taakgerichte verantwoordelijkheden geven? Dat we
ons ten doel stellen een plan te ontwikkelen dat we vervolgens door
anderen laten uitvoeren? Waardoor ons plan vaak een doel op zichzelf
wordt, in plaats van een middel om gezamenlijk tot een gedeeld einddoel te komen.
Of dat lukt, of je gezamenlijk tot een gedeeld einddoel komt, staat of
valt volgens mij met de bereidheid om jouw beeld met de ander te
delen. Met de omgeving, de partners in de stad, de aannemer, je
adviseurs en vooral ook voortdurend met elkaar, in je eigen team.
En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt namelijk om een
grote mate van openheid van iedereen. Over wat we weten, maar vooral
ook over wat we niet weten. En dat laatste is nu precies wat we in een
taakgerichte werkelijkheid niet graag doen. Vertellen wat je niet weet
zou namelijk nog weleens verward kunnen worden met ‘het niet aankunnen’ van die taak.

Dat heeft ook consequenties voor de taak van de manager. Van een taakgerichte
manager verwacht je een duidelijke opdracht, een heldere taakomschrijving, iemand
die zegt wat je moet doen. Maar leidt dat ook tot het beste resultaat? Ik heb dikwijls
gemerkt dat wanneer je datgene wat je niet weet als uitgangspunt durft te nemen, je
veel sneller tot de antwoorden op de wezenlijke vragen komt en er een veel helderder
beeld ontstaat van het gezamenlijke probleem. Want is het, zoals Peter Storm dat zo
mooi in zijn interview verwoordt, wel de taak van een manager om met een oplossing te
komen? Of moet hij ervoor zorgen dat er een gezamenlijk en gedeeld beeld ontstaat
van het kernprobleem? Om zo tot een oplossing te komen die vanuit al die verschillende
perspectieven op de werkelijkheid, hout snijdt.
Hoe wij dat als Team Diepe Stations met elkaar gedaan hebben, is in dit boekje te lezen.
Maar ook dat is niet dé waarheid. Het is een manier geweest die voor ons vaak gewerkt
heeft en soms ook niet, een manier die we gaandeweg daarom ook gezamenlijk dikwijls
hebben bijgestuurd. Ook nu in de volgende fase, de afbouw van de Noord/Zuidlijn,
merken we dat geleerde lessen in dit project waardevol zijn, maar zeker geen garantie
voor succes. Waar het voor de ruwbouw van de Diepe Stations bijvoorbeeld nog goed
werkte om een aantal autonome contractteams stukken van het project te laten doen,
merken we dat deze laatste fase om nog meer integratie van alle partijen vraagt. En of
dát dan dé waarheid is? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Gerard Scheffrahn
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