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'Onze belangrijkste
stakeholdders (steden, OV,

logistiek) richten zich op
welzijn ( J ) , de infra focust op

welvaart (€), dit maakt ons
blind voor transities

Steden: welzijn Infra: welvaart

‘Focus op tenders en projecten leidt tot

discontinuïteit (hollen en stilstaan)

zonder feedback-loop, niet ideaal voor

meer innovatie. Focus op beheer en pre

competitief plannen helpt wel.’

Service, beheer,
onderhoud

Pro-
jectTen-

der
Pre-competitieve
samenwerking
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‘Digitale initiatieven:
Mobility as a Service,

Elektrisch rijden,
Vrachtwagentol en

Logistics as a service’

‘Sub-optimaal
marktmodel maakt infra

geen aantrekkelijke
sector’

‘Basis voor 
vertrouwen en 

samenwerking is 
opgebouwd’

‘Er is werk 
genoeg’

‘Sterke netwerken 
van kennis en 

expertise’

2 SWOT: Wat is de huidige status van de GWW sector? Deze inzichten vormen de bouwstenen van onze koers.

verspreiden van fijnstof en
storten van asfalt plotseling
niet meer maatschappelijk

verantwoord’

12
6

‘Dysfunctionele aansturingslijn:
MIRT planning- en

financieringsmodel van ministeries
maakt strategie bepalen onmogelijk

en bijsturen risicovol.‘

zozeer geld’

‘Samenwerking met 
ingenieursbureaus’

8
‘Kennis exporteren 
werkt niet door te 

grote risico’s’

kwaliteits-
voorsprong in NL wat 

betreft assets’

Weg Civiel IV/ICT

Integratie

Circulair

(As-a-) service modellen

Input:

Doorstroom & Veiligheid

Waarde:

Output:

‘Voor innovatie is 17 
vooral tijd, ruimte en 
perspectief nodig, niet

‘Onvrede: de benodigde

transities zijn door geen

van de betrokken partijen

individueel te behalen,

maar tempo en

samenwerking ontbreekt’

3
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18

‘We hebben een

11
‘Standaardisatie en

normering verbinden met
maatschappelijke

meerwaarde’

5
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‘Op een dag zijn

‘Teveel gestuurd door het
ongewenste voorkomen

in plaats van het

gewenste beetpakken’

4

7
‘Nieuwe toetreders eigenen 
zich onbelemmerd de beste 
delen van de GWW sector 

toe’

14

19

13
‘Landelijke Beheerders

vinden elkaar in System-
of-Systems’ benadering’

Wereldwijde transities die nu
plaatsvinden: Klimaat en energie,

Slimme en groene mobiliteit,
Circulaire economie,

Leefbare en bereikbare steden

16
‘Benut het mechanisme
van de Omgevingswet:

participatie’

15

‘Virtualisatie
maakt ruimte’
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‘GWW zit als enige in het 
domein, en wij hebben de 

onderliggende 
competenties.’



3 Aanleiding:
De huidige werkwijze van de GWW sector is geoptimaliseerd voor welvaart: kostenbeheersing, beschikbaarheid,
betrouwbaarheid en veiligheid, maar heeft geen antwoord op de grote uitdagingen van deze tijd, die gaan over welzijn.
Hierdoor loop de sector kansen mis.

Nieuwe uitdagingen: de wereldwijde transities die nu plaatsvinden raken de GWW sector:
• Klimaat en energie
• Slimme en groene mobiliteit
• Circulaire economie
• Leefbare en bereikbare steden

Om de kansen die deze transities bieden optimaal te benutten, dienen de partijen in de sector nu de juiste
strategische keuzes te maken. Om ons heen zien we digitale initiatieven* ontstaan, zoals Mobility as a Service,
Elektrisch rijden, Vrachtwagentol en Logistics as a service.

De GWW sector is niet ingericht om strategische keuzes te maken en komt niet in beweging:
1. De ordening van de marktpartijen en hun instrumenten (governance, financiering, contractering) voldoet niet: de

onjtwikkeling van nu is vijftien jaar geleden al gepland en beklonken, op basis van de toenmalige inzichten, in de
MIRT cyclus**.

2. Er is geen gezamenlijke visie en aanpak (GWW organisaties innoveren in isolement, op projectbasis)

3. De juiste beslissingsondersteunende informatie ontbreekt (de data van de assets is niet op orde)

Dit leidt tot onvrede:

• Te laag tempo, van zowel productie als de transitie van ons allen, dus ook vanuit de publieke kant. Dit leidt tot
irritatie, de vlucht (niet de wens) naar voren is dan anderen betrekken.

5
* Digitale initiatieven ,zie sheets in back up
**Het MIRT proces als blokkerende factor, zie sheets in back-up



‘Hoe spelen we effectief 
in op maatschappelijke 

veranderingen?’

20252020 2030

Veranderende normen: 
Maatschappelijke kosten 

Maatschappelijke meerwaarde
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‘Hoe brengen we de 
innovaties die plaatsvinden 

verder in beweging en 
onderdeel van going 

concern?’
Nieuwe proposities en 
businessmodellen, gericht op:
• Klimaat en energie

• Slimme en groene 
mobiliteit

• Circulaire economie

• Leefbare en bereikbare 
steden

Bestaande werkwijze, 
met focus op:
• Kosten
• Beschikbaarheid
• Betrouwbaarheid
• Veiligheid

Beschikbare 
Toekomstscenario’s* voor 
stedelijke ontwikkeling, 
infrastructuur
en mobiliteit in Nederland

voor 2050

1

2 3
‘Hoe kunnen we effectief 
backcasten om de juiste 
keuzes voor vandaag en 

morgen te maken?’

2050
*Zie o.a. Planbureau voor de Leefomgeving en RWS 2050

4 Het Marktinitiatief Intelligente Infra gaat de uitdaging aan:

‘Welke keuzes moeten de organisaties in de GWW-sector nu maken om in 2030 te kunnen leveren volgens de normen die dan gelden?’

We willen drie vragen beantwoorden:
Hoe brengen we innovatie en going concern samen? Hoe kunnen we effectief backcasten? Hoe spelen we in op 
maatschappelijke verandering?



5 Missie GWW sector:
Wij willen een internationaal toonaangevende sector zijn die relevante proposities maakt die vooruitlopen op 
de veranderende maatschappij en die de transities van de komende tien jaar te gelde maakt met nieuwe 
verdienmodellen. Dit doen we met 1) een gedeelde sectorvisie, 2) Nieuw afsprakenstelsen met nieuw ‘mandje’ 
van instrumenten en 3) data die op orde is.

2020 2030

Gedeelde
Sector-visie

Nieuw afsprakenstelsel met nieuw ‘mandje’ van instrumenten
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Data op orde

Veranderende normen:
• Maatschappelijke kosten
• Maatschappelijke meerwaarde

✓ Beschikbaarheid
✓ Betrouwbaarheid

✓ Veiligheid
✓ Klimaat en energie

✓ Slimme en groene 
mobiliteit

✓ Circulaire economie

✓ Leefbare en bereikbare 
steden

1

2

3



Wat zijn de kenmerken van dit waardeplatform*?

• Circulariteit van materiaal -, product - en 
dienstverleningsstromen is de nieuwe basis van 
ontwerpen en uitvoeren: circular-by-design

• Nieuw afsprakenstelsel met nieuwe rollen: Opnieuw 
vormgeven van inrichting en werkwijze van de 
partijen in de sector. Van een één op één relatie 
gericht op kostenbeheersing, naar participatie, 
waarbij ‘de energieke samenleving’ regie neemt en 
samen zoekt naar meerwaarde

• Stakeholders betrokken: Ruimte maken voor nieuwe 
spelers in het GWW ecosysteem (zoals financiers van 
infra, service ontwikkelaars) en nieuwe verbindingen, 
zoals met de logistieke sector, andere 
infrastructuurbeheerders en metropoolregio’s

• Nieuw fundament: Datavoorziening en adequate 
informatievoorziening en expliciete productie -, 
gebruik -, hergebruikketens vormen de basis van de 
transitie

6 Sectorvisie: infra als waardeplatform, een ‘system of systems’Hoe ziet de sector er uit in 2030?

82030

Verkeers-
management

Data

Logistiek

Infrastructuur

Energie Metropoolregio’s Verzekeraars

Meerwaarde in
proposities en

businessmodellen, gericht op:

Klimaat en energie

Slimme en groene mobiliteit
Circulaire economie

Leefbare en bereikbare steden

Bestaande werkwijze GWW, met focus op:

Kosten
Beschikbaarheid

Betrouwbaarheid

Veiligheid

…

Openbaar vervoer

*Het waardeplatform als ‘system of systems’ zie sheets in back-up

Onze stakeholders:

Het ‘waardeplatform’

‘Wat als wij de verzameling assets van het areaal als één integraal waardeplatform voor spoor, weg, waterwegen en luchtvaart 

zien, dat de sector gezamenlijk beheert en ontwikkelt en dat voortdurend maatschappelijk relevante proposities ontwikkelt?’



7 Sector strategie:
‘Eén integraal waardeplatform, dat de sector samen beheert en ontwikkelt.’
Hoe werkt dat, en wat heb ik er aan?

Diensten

Objecten

Materialen

Infra-vertical (bestaande diensten):
Data per

organisatie:
Assets: Sensoren:

Digital vertical:
Gedeelde

sector data

Waardeplatform:

Bestaande klanten

Nieuwe klanten:

API

API

API

API

Verzekeraars

Energie

Transport

Lease

API

…

…

Maatschappelijke Meerwaarde:
• klimaat en energie

• Slimme en groene mobiliteit
• Circulaire economie
• Leefbare en bereikbare steden

Bron 
data
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Bedrijfsmatige Meerwaarde:
• Lange termijn opbrengsten en

investeringen
• Perspectief voor specialisatie
• Modern financieringsmodel
• Inspirerende sector voor hoogwaardig

personeel
• Betere marges
• Exportkansen



Samenhangend 
waarderen*:

Opgave

Werk-
wijze

Aan-
pak

Governance

Con- In-
tract houd

2018 2020 2025

‘Eén integraal 
waardeplatform, 

dat de sector 
samen beheert en 

ontwikkelt.’

7 Sector strategie:
De organisaties binnen de GWW sector ontwikkelen het waardeplatform stapsgewijs door 
veranderingen telkens op drie niveaus te realiseren: op sectorniveau, op organisatieniveau en op 
technologie-niveau. Hierbij verzekeren zij dat zij de uitkomsten waarderen tegen de oorspronkelijke 
(maatschappelijke) doelstellingen.

Veranderende normen:
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• Maatschappelijke kosten
• Maatschappelijke meerwaarde

* Zie rapport KPMG, ‘Anders waarderen dan alleen in geld”



Renew

Re-
design

Repur-
pose

Remove

Sneller Minder Anders Gecombineerd Levensduur

7. Oplossingen : Hoe kunnen we het helemaal anders doen?

8: Gereedschap: Wij bieden als middel om tot een nieuw afsprakenstelsel met nieuw ‘mandje’ van instrumenten te komen ons Opgave Atelier 
aan, waarmee organisaties in de sector hun aanpak en criteria voor succes kunnen afstemmen, evalueren en bijsturen.
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5. Hoe: Welke fase(n) in het Primair proces GWW? Welke ruimte hebben we voor veranderingen?

4. Why: waar doe je het voor?

Weg Water Spoor Lucht

Missie & visie

Doelen & belangen

Beschikbaarheid,
Betrouwbaarheid,

Veiligheid

Personeel 
en 

organisatie

Rolneming, wijze 
van Samenwerking

Techniek

Sterkte,
Stijfheid,
Stabiliteit

N
ie

t-
b

ew
eg

en
d

Profiel vrije
Ruimte

Transport?

Energie?

➔ Exploitatie als startpunt
➔ Vaste feedback-loops naar

uitgangspunten voorbereiding en plan

➔ Eén informatiemodel en -bron

6. Output-criteria: 
Welke maatschappelijke 
focus heeft prioriteit?

3. Definieer sectorbrede 
probleemstelling

1. Kies thema &
afbakening:

12. Vertaal naar project-
probleemstellingen

11. Stel governance vast: 
Samenhangend waarderen en 
bijpassend financieren

Verbind governance op
bedrijfs en sectorniveau

9. Input-criteria:
Welke maatregelen passen 

het best?
8. Welke bouwstenen en partners zijn betrokken? Denk vanuit de dienst terug

Grondstof

10. Gap/Fit huidige werkwijze met nieuw ecosysteem in eindfase en op kruispunt:

Sector

Bedrijf

Innovaties

Materiaal Product Systeem Functie Portfolio TaSaSi Dienst

Voorbereiding Plan Ontwerp Uitvoering Exploitatie & Renovatie Hergebruik
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Klimaat en energie

Slimme en groene 
mobiliteit

Circulaire 
economie

Leefbare en 
bereikbare steden

Slijtage?

Impact/volledigheid checklist:

Reiniging?

…en voor wie doe je het?

Uitbreiding StakeholdersWaterkwaliteit Mobiliteit Droge voeten Leefbaarheid Logisitiek …

Check

2. Spreek belangen en 
tegendraadse meningen uit

Netwerk
Schakel
plannen


