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Wie ben ik? 

Civiel ingenieur
25+ jaar ervaring als
- Projectleider
- Adviseur
- Columnist
- Spreker
- Onderzoeker
- Manager
- Directeur
- Bestuurder

Enkele projecten:
- Polderbaan op Schiphol
- Realisatie nieuwe hoofdstations

7 jaar Chief Procurement Officer geweest
50/50 ProRail en Royal Schiphol Group
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Hoe en waarom van de visie (1/2)

Vaak worden ambities die op bedrijfsniveau worden uitgesproken, maar slechts beperkt door 
gevoerd in projecten en programma’s.

Soms nemen (project)manager of andere medewerkers moedige beslissingen om innovaties door te 
voeren in projecten. Vaak echter stranden die na één keer, omdat er vooraf geen follow up is 
geborgd.

Soms stranden initiatieven in pilots. 

Regelmatig voelen mensen geen ruimte als gevolg van een heel enge interpretatie van de 
Aanbestedingswet.

Soms is het grootste risico van een innovatie in een project dat die een succes wordt, omdat daar 
vwb de inkoop vooraf geen of onvoldoende rekening mee is gehouden. Waardoor de innoverende 
partij geen vervolgopdracht kan krijgen. 

Bijvoorbeeld als gevolg van een potentiële een wezenlijke wijziging. Of van een extra opdracht die 
niet uitgeschreven kan worden ivm drempels.  

5Dit kan en moet anders, dacht ik!



Hoe en waarom van de visie (2/2) / koppeling met de Bouwagenda

De Bouwagenda vraagt om een duurzame aanpak, ontwikkelingen in technologie en 

standaardisatie.

De Bouwagenda vraagt om een programmatische aanpak en om opschaling.

De Bouwagenda vraagt om een systematische leeromgeving en om innovatie.

De Bouwagenda vraagt om structurele kostenbesparingen in de orde van 30%. 

De vraag is: hoe bereik je de ambities?

En: Hoe zorg je ervoor dat de aanpak praktisch, compliant en eenvoudig blijft?
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Best Practices:

Full automatic passenger 
bridge

Terminal Complex

Full electric busses

Biometrisch Boarden

Asset Management Contracten (MDB)

Tijdelijke Vertrekhal 
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Ambitie

➢ Zomer 2016 werd vastgesteld dat de capaciteit op Schiphol, vooral voor reizigers naar de 
“Schengen-landen”, onvoldoende zou zijn om de verwachte capaciteit in 2017 te 
accommoderen.

➢ Er werden enkele alternatieven, inclusief globaal budget op schetsniveau uitgewerkt. 

➢ Conclusie 1: een tijdelijke vertrekhal zou uitkomst kunnen bieden. 

➢ Conclusie 2: deze dient er uiterlijk 1 april 2017 te staan (ivm drukte voorjaars-seizoen).

➢ Conclusie 3: het gebouw dient dus in zes maanden te worden gerealiseerd.

➢ Een coalitie, onder leiding van de CCO, werd geformeerd. 

➢ Ambitie:
1. Realiseer het doel: een goed functionerende vertrekhal uiterlijk 1 april 2017.
2. Zorg dat dit veilig en kosteneffectief gebeurt.
3. Voorkom “verassingen” (ongewenste gebeurtenissen met substantiële negatieve impact). 

➢ Volg de ontwikkeling en realisatie actief, help waar nodig en neem snel duidelijke beslissingen, 
indien daarom gevraagd wordt.
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Tijdelijke vertrekhal, scope

➢ Volledig nieuwe, tijdelijke vertrekhal van circa 3.500m2, te plaatsen bovenop bagagehal.

➢ Verbinding naar Vertrek 1, via een circa 150 meter lange, zwevende verbinding. 

➢ Verbinding naar corridor tussen C- en B-pier.

➢ Volledig ingericht, met security-apparatuur, balies, technische installaties, etc.

➢ Aangesloten op bestaande Schiphol systemen, zoals brandveiligheid, informatie, omroep, etc. 

➢ Binnen tijd, binnen budget, veilig.
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Leidende Coalitie Tijdelijke vertrekhal

Management Board

Governance
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CEO CFO COO CCO

Asset 
Management

Projects
Corporate 

Procurement
Andere 

directeuren
Main

Contractors
Architect en 

adviseurs

Directeur, lid directieteam

Lid leidende coalitie

Formal steering line

Belangrijkste toeleveranciersOpdrachtgeverschap, projectmanagement, cost engineering, inkoop

Raad van Wijzen
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Aanpak
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➢ De leidende coalitie kwam eind augustus 2016 op directieniveau bij elkaar. Centrale vragen:

➢ Denk je dat het mogelijk is om de ambitie te bereiken?

➢ “Ik wil het horen als jullie denken dat het niet haalbaar is!”

➢ Wat is er dan voor nodig om het wèl mogelijk te maken?

➢ Geen angst dus. Wèl voldoende scherp zijn op de risico’s en deze mitigeren. 

➢ Uitgangspunt: samenwerking met bestaande samenwerkingspartners (Main Contractors en vaste 

adviseurs). 

➢ Daarvoor beroep gedaan op Artikel 3.36 lid 1 sub d (“dwingende spoed”). Dit gepubliceerd.

➢ Dat was nodig, omdat de omvang van de opdracht boven de drempelbedragen van de individuele 

samenwerkingspartners lag. Bij de heraanbesteding van de asset management contracten zijn 

deze verhoogd. 

➢ Daarnaast belangrijkste toeleveranciers in team toegevoegd (tijdelijk gebouw, staalleverancier).

➢ Alliantie gevormd tussen opdrachtgever, maincontractors, adviseurs en leveranciers.



Governance
Contracten en

alliantie-domein
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Opdrachtgever
Royal Schiphol Group

Main Contractors

Toeleveranciers

Architect en adviseurs

KPI’s:
Tijdige in gebruikname tijdelijke vertrekhal
Binnen budget
Veilig werken

Winst:
Partijen nemen werkzaamheden van elkaar over
Partijen werken samen aan één BIM.
Partijen delen functionarissen

Afspraken
Sleutelfiguren zijn binnen 24 uur beschikbaar.
Besluiten worden binnen 24 uur genomen.
Complexe besluiten binnen 1 week.

Afspraken (2)
Waarschuwingen partners worden zeer serieus
genomen.
We helpen elkaar, gaan tot het uiterste, maar 
pushen niet door.



Financieel principe Alliantie

Aandeel betrokken partij (fictieve getallen):

- Main Contractor A 20%

- Main Contractor B 15%

- Main Contractor C 33%

- Leverancier A 15%

- Leverancier B 10%

- Adviseur A 5%

- Adviseur B 2%

Bereiken tussenmijlpaal*) Bereiken eindmijlpaal*)

Vaste bonus Variabele bonus

*): indien op tijd, binnen budget en veilig gerealiseerd.

Bij tussenmijlpaal op basis van prognose

Bij eindmijlpaal op basis van resultaat

Belangrijkste echter: oprechte bedankbrief van CCO naar 

personeel samenwerkingspartners.
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Problemen

➢ Eigenlijk niet. Gezamenlijke focus dwingt tot vooruitkijken.

➢ Twee moeilijke momenten: mijlpaal wind en waterdicht bij kerst (sneeuw) en opstart na de 

kerstvakantie (mobilisatie in één keer goed).
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Kansen voor de Railsector
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➢ De visie is in feite een doorontwikkeling van de PGO-contracten. De kansen:

➢ Kleinere projecten die impact hebben op de treindienst kunnen eenvoudig door de onderhouds-

aannemer worden ingepland en uitgevoerd. Tijdswinst: vele maanden, euro’s, plus minder 

impact op het TVP-procs.

➢ Samen werken naar gemeenschappelijke ambities. Bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid,  

veiligheid of bij het implementeren van innovaties.

➢ Eenvoudig schakelen en snel naar resultaat toewerken bij projecten die ontstaan als gevolg van 

een nieuwe risico-inschatting en urgentie hebben. Vergelijk de tijdelijke vertrekhal.

➢ De visie is compliant met de Aanbestedingswet.



Vragen? / Discussie
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