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Voorwoord
Waarschijnlijk is er geen enkel jaarverslag over 2020 waarin het woord corona in het geheel niet voorkomt. Het 
Jaarverslag 2020 van AT Osborne vormt hierop geen uitzondering. De financiële jaarrekening van AT Osborne BV laat 
echter weinig gevolgen van de pandemie zien. De omzet en het resultaat zijn prima. Dat is anders voor het Belgische 
AT Osborne NV/SA. Waar in Nederland ‘de bouw’ tijdens de eerste lockdown kon blijven doorwerken, was dat in België 
niet het geval. Bij onze Belgische vestiging hebben omzet en resultaat daarom wel te lijden gehad van de gevolgen 
van de pandemie. Dat geldt ook voor KSG, dat in de eerste maanden van de lockdown alle geplande trainings- en 
opleidingsopdrachten uit de agenda zag verdwijnen. Mede door snelle omschakeling naar digitale werkvormen is de 
impact op omzet en resultaat uiteindelijk beperkt gebleven. 

Dat onze medewerkers ondanks lastige omstandigheden hun (thuis)werk hebben kunnen voortzetten danken wij 
ook aan de medewerkers van onze klantrelaties die ook onder dezelfde lastige omstandigheden fantastisch werken 
hebben verricht. Wat ons betreft verdienen de medewerkers in de gezondheidszorg echter de meeste waardering. 
Dat laat onverlet dat de stresstest die de pandemie feitelijk is, duidelijk heeft gemaakt dat in de organisatie van onze 
gezondheidszorg nog wel een paar slagen zijn te maken. 

Als filebeperkende maatregel is corona bijzonder effectief gebleken. Het is te hopen dat we daar structurele 
gedragsveranderingen in de benutting van infrastructuur aan overhouden. Goed is het ook om te kunnen noteren 
dat, nadenkend over maatregelen om de economie een flinke financiële duw in de rug te geven, nationaal en 
internationaal veel aandacht uitgaat naar de duurzaamheid van de leefomgeving. Dat levert in een compact land 
als Nederland een aantal pittige ‘trage’ vragen op. Hoe in de woningbouwbehoefte te voorzien? Hoe in duurzame 
landbouw, veeteelt en natuur? En in groene energie, schoon water en droge voeten? En tja, dan willen we ook graag 
het logistieke centrum van (tenminste) Europa zijn. 

Toekomstbestendige Infrastructuur, een Gezonde Samenleving en een Duurzame Leefomgeving; voor onze 
medewerkers, die gedreven zijn door het motto ‘Urban Matters, People Matter’, is er nog voldoende werk aan de 
winkel. 



OVER ONS
Van advies tot uitvoering: de 150 professionals van AT Osborne 
zijn op hun best bij complexe opgaven met veel belanghebbenden. 
Wij kennen de betrokken partijen en verbinden hen met elkaar. 
Wij benutten onze ervaring, multidisciplinaire deskundigheid 
en intrinsieke motivatie om het resultaat te bereiken waar de 
maatschappij nu en in de toekomst het meeste aan heeft.



Over ons

Organisatie
De medewerkers zijn als certificaathouders via de Stichting Administratiekantoor AT Osborne Holding (STAK) 
eigenaar van AT Osborne Holding B.V.

Het bestuur van AT Osborne bestaat uit Wim Demmers (voorzitter), Wim Gideonse, Femke Rasenberg, Marcel van 
Rosmalen en Thierry Francois Yernaux. De Raad van Commissarissen bestond in 2020 uit Jeanet van Antwerpen 
(voorzitter), Alrik Boonstra en Misa Džoljic.

AT Osborne werkt samen met drie partners: het zelfstandige advocatenkantoor AT Laywers, Bestuur en Organisatie 
onder leiding van Willem van der Schoor en KSG Trainers & Consultants onder leiding van Mark Vijverberg. Daarnaast 
heeft AT Osborne nog een vestiging in België onder leiding van Thierry Francois Yernaux.

Organisatie en personeel
Per 31 december 2020 zijn er bij de verschillende werkmaatschappijen waarin AT Osborne Holding participeert 166 
medewerkers werkzaam, tegen 170 per ultimo het jaar daarvoor.

De personele bezetting naar vestigingsplaats per 31 december 2020 is als volgt:
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Over ons - AT Osborne België

Corona daagde ons uit

Ook voor onze Belgische vestiging waren de grote uitdagingen van 2020, zoals voor alle bedrijven in de wereld, 
blijven werken en de traditioneel sterke teamgeest behouden. 

Het eerste deel van de uitdaging werd snel opgepakt: we gebruiken al enkele jaren veel digitale tools die ons in staat 
hebben gesteld om van de ene op de andere dag over te schakelen op volledig telewerken. Het was al gebruikelijk dat 
teamleden onderweg of bij onze klanten op afstand werkten.

Natuurlijk moesten we leren hoe we Teams-vergaderingen, het dagelijkse management en kinderen thuis aan elkaar 
konden koppelen. Maar wat misschien wel het moeilijkste was, was het gebrek aan sociale banden. Het Belgische 
team heeft een zeer sterke gewoonte om samen te werken en zowel professionele onderwerpen als lief en leed van ons 
privéleven te bespreken. Meestal is het niet ongebruikelijk dat een vrijdag wordt afgesloten met een gezellig aperitief 
voor degenen die overdag op kantoor werken. We moesten daarom onze creativiteit gebruiken om de teamgeest te 
behouden.

We hebben daarom een reeks aan activiteiten opgezet:
•  Een nieuwsbrief tijdens de eerste lockdown waardoor we onverwachte verhalen van enkele van onze  

collega’s konden lezen.
•  Digitale kookmomenten met een van de collega’s als chef. De geschiedenis leert dat veel van de recepten  

vergezeld gingen van een lekker biertje… wat het resultaat niet mocht bederven… volgens de deelnemers.
•  Natuurwandelingen in groepjes van 4 volgens 

richtlijnen van de overheid. De omgeving van 
Brussel is bijzonder rijk aan parken en bossen.

•  Een Everest challenge waarbij we wekelijks de 
met elkaar afgelegde kilometers te voet, te paard 
of op de fiets hebben verzameld. Na 5 maanden 
hebben we samen 11.960 km afgelegd en zijn we 
nu aangekomen in het basiskamp aan de voet 
van het dak van de wereld. De laatste beklimming 
wordt binnenkort verwacht. We zullen onze lieve 
collega Frank Vanhuysse aan de top afzetten voor 
welverdiende pensioen na zijn 30-jarige loopbaan 
bij ATO.

• Een virtuele teambuilding.
 

We kijken er naar uit om elkaar in het echt te kunnen 
ontmoeten en weer onze kantoren te kunnen 
betrekken.



Uitgelichte projecten
Brunfaut-toren
De Brunfaut-toren werd gebouwd in 1965, heeft 17 verdiepingen, 97 appartementen en als bijzonderheid dat de structuur 
volledig van metaal is. Aangezien deze toren niet meer voldoet aan de geldende normen, heeft huisvesting Molenbeekois 
(Brussel), eigenaar van de toren, besloten om deze te renoveren in een duurzame en ecologische visie.

Om het woonoppervlak te vergroten en het aantal woningen nagenoeg gelijk te houden, is de toren zowel in hoogte als 
in breedte uitgebreid. Dit zorgt ook voor een grotere diversiteit en typologie. De soorten accommodatie variëren van 
studio’s tot 5 slaapkamers.

Modernere materialen en technieken zullen het algehele visuele en akoestische comfort verbeteren. AT Osborne België 
begeleidt het project als projectmanager tijdens de uitvoeringsfase.

Brederode II
Eigenaar Befimmo heeft AT Osborne België aangesteld als project- en kwaliteitsmanager om haar te ondersteunen bij de 
renovatie van het gebouw op de hoek tussen de Brederodestraat en de Namenstraat in hartje Brussel. Gelegen op een 
paar stappen van het Koninklijk Paleis en de belangrijkste culturele, historische en esthetische bezienswaardigheden 
van Brussel. Hiervoor werd een volledige reconstructie van de bovenste twee niveaus en een vleugel van het gebouw 
uitgevoerd. Een ingrijpende renovatie van de overige verdiepingen werd uitgevoerd en er werden nieuwe gevels 
aangebracht. Het nieuwe project heeft een oppervlakte van 8.000m².

Toen we al in de structurele fase zaten, besloot McKinsey om daar hun nieuwe hoofdkantoor te vestigen. Tijdens 
de uitvoering van de werken moest het project dan ook grondig herzien worden om de nieuwbouw perfect te laten 
beantwoorden aan de behoeften van deze internationaal gerenommeerde opdrachtgever. Het project, dat is opgeleverd 
in juni 2020, is BREEAM Excellent gecertificeerd.

Universiteit van Luik
In 2020 hebben we voor de Universiteit van Luik het programma van eisen opgesteld voor de transformatie van de 
chemie-infrastructuren op de Sart Tilman-campus. Het project heeft als doel het gebouw uit de jaren 70 aan de 
huidige standaarden te laten voldoen, de functionaliteit te optimaliseren, de service, het comfort en de veiligheid te 
verbeteren en uiteraard de energieprestatie te verbeteren. Het project omvat een ingrijpende renovatie van de 19.000 m² 
oppervlakte van het gebouw. In 2021 assisteren we de universiteit verder met de selectie van architect en uitvoerder.



Over ons

‘KSG maakt het echt’
KSG Trainers & Consultants levert maatwerkprogramma’s op het vlak van ‘Learning & Development’  
voor individu, team en organisatie. Voor dit dochterbedrijf van AT Osborne was 2020 een roerig jaar.  
Directeur Mark Vijverberg blikt terug, en vooruit.

Op 1 januari 2020 trad Mark Vijverberg nietsvermoedend aan als nieuwe directeur van KSG. Met het team van circa 
twintig trainers, consultants en ondersteunde collega’s ging hij aan de slag met de strategie. Trainer/consultant Daphne 
Nonahal vatte de centrale gedachte samen met: ‘KSG maakt het echt’. Ofwel: KSG brengt de beweging die klanten willen 
tot stand door in altijd op zoek te gaan naar het ‘echte gesprek’. Dieper liggende patronen en thema’s die verandering in 
de weg staan, worden naar boven gehaald en benoemd. Vandaaruit ontstaat de ruimte voor de gewenste ontwikkeling. 
Hiermee was de basis voor de nieuwe strategie gelegd. Maar toen brak op 15 maart het besef door wat de eerste gevolgen 
van Corona waren voor een organisatie die klassikale opleidingen verzorgt.

Mark Vijverberg: “Ik zal nooit vergeten dat ik voor dat beruchte weekend aan onze controller Marja van Dam vroeg: reken 
het scenario eens uit waarin wij drie maanden geen inkomsten hebben. En meteen daarna: doe ook maar het scenario 
voor zes maanden.”

Online opleiden en trainen?
“We hadden aanvankelijk geen idee of wij online iets zouden kunnen met ons aanbod. Wij varen als trainers op het fysiek 
contact met de deelnemers. Als dat er niet meer is, zo dachten wij, zijn we volledig onthand. Ondertussen moesten we 
van huis uit gaan werken. Dat leidde tot uitdagingen, bijvoorbeeld voor collega’s met schoolgaande kinderen die ook 
thuis moesten blijven. We hebben toen gezegd: regel dat eerst goed. Vind de balans thuis, daarna kijken we verder.”

Omkatten
“Een groepje van zo’n vijf collega’s zocht uit wat wij online zouden kunnen doen. Zoom, Teams, Webex … alles is 
doorgelicht op de mogelijkheden en functionaliteiten. Een groot voordeel is dat wij in ons vak altijd al heel secuur kijken 
naar wat het doel is van de klant en hoe wij dat vertalen naar een draaiboek, compleet met leerdoelen en werkvormen. 
Dat proces beheersen wij tot in de puntjes. Daarmee konden we draaiboeken van bestaande trainingen en uitstaande 
klantvragen omkatten naar online.”

Wonder boven wonder
“In één klap ging dus alles via het scherm. Ik had dat niet verwacht, omdat onze manier van werken veel met direct 
contact te maken heeft. Tijdens trainingen zijn we voortdurend alert op wat er met mensen en een groep gebeurt, om 
daar vervolgens op in te spelen. Online neem je dingen minder scherp waar. Dat mis je dus. Desondanks kun je digitaal 
toch veel doen, met name vaardigheden trainen. Wonder boven wonder bleven we zo redelijk op het schema van onze 
jaarbegroting.”



Verbinding
“Ondertussen moesten we wel als team de onderlinge verbinding in stand houden. Informele momenten ontstonden nu 
minder spontaan, dus die moesten we creëren. We stimuleerden elkaar om met de oortjes in een wandeling te maken 
en het met elkaar even te hebben over andere dingen dan werk. Afgelopen 14 mei kwamen we voor het eerst weer 
met zijn allen samen. Eerst allemaal een zelftest doen en daarna het overleg in. Bij wijze van verrassing schrapte ik het 
middagprogramma en gingen we iets anders doen. Corona-proof lunchen in Staverden, een mooie wandeling maken en 
daarna een gezellige borrel. Het was een feest om elkaar weer op die manier te treffen.”

De Tussenruimte
“Diverse klanten geven aan graag weer live te trainen. De eerste keer dat we dat deden, was voor AT Osborne. Ook toen 
heeft iedereen eerst een zelftest gedaan. Het is interessant om te merken dat we online trainen best goed vonden gaan, 
totdat je weer echt met elkaar samenkomt. Je vergeet bijna hoe waardevol dat is. Wij merken dat klanten ook worstelen 
met vragen zoals ‘hoe gaan we verder?’  en ‘hoe zorgen we voor verbinding?’. We helpen hen om in deze ‘Tussenruimte’ 
op zoek te gaan naar een nieuwe vorm van samenwerken. 

Zwaar jaar
“Een rampjaar is 2020 voor ons gelukkig niet geworden. Zakelijk viel de schade mee en we hebben veel aan innovatie 
gedaan op het gebied van talentontwikkeling en persoonlijke leiderschap. Behalve aan vaardigheden, besteden we 
aandacht aan drijfveren, waarden, overtuigingen en patronen die de onbewuste motor vormen van ons gedrag. Daarmee 
kunnen we de impact van onze programma’s nog verder vergroten. 2020 is wel een zwaar jaar geweest. Vanwege 
privéomstandigheden hebben we te maken gehad met uitval of vertrek van een paar collega’s. Met een kleinere club 
moesten we dus veel opvangen. Dat heeft best een wissel getrokken op het team. Maar het is uiteindelijk allemaal goed 
gegaan. Dat verdient een groot compliment.”

Nieuw werk
KSG Trainers & Consultants werkt in de publieke sector voor alle ministeries, voor provincies en gemeenten. Maar ook 
voor het bedrijfsleven en de zorg; daarin wil KSG graag meer opdrachten verwerven. Dat is al gelukt met een paar mooie 
nieuwe klanten, zoals:
• Amsta zorginstelling (leiderschapsontwikkeling)
• Kroese Wevers accountants (management development)
• HEVO adviseurs in huisvesting en vastgoed (adviesvaardigheden)

Nieuw in Coronatijd
Suzanne Groen trad op 15 oktober 2020 als trainer/consultant in dienst bij KSG. “Ik dacht: o jee, hoe gaan we beginnen? 
Mijn eerste werkdag ging ik nog wel naar kantoor om mijn laptop en telefoon op te halen. Daar werd ik onthaald met een 
bos bloemen en een brede glimlach van mijn directeur en mijn mentor. Sindsdien heb ik bijna alleen maar thuis gewerkt. 
Door omstandigheden was ik net tijdelijk naar mijn ouders terug verhuisd. Dus ik werk op mijn oude zolderkamer achter 
mijn houten tienerbureautje van Lundia.”

“Het is onwennig om nieuwe collega’s voornamelijk online te leren kennen. Maar KSG deed er veel aan om verbinding te 
maken en te houden. Ongeveer eens in de drie weken ging ik naar kantoor, en ontmoette ik een paar mensen. Ook had 
ik vanaf het begin een mentor en een buddy. Met mijn mentor heb ik drie keer een wandeling gemaakt. Verder werd er 
online veel gedaan: natuurlijk het teamoverleg en onze trainingen, maar ook een kerstborrel en zelfs een bierproeverij. 
Ontvingen we thuis allemaal 6 flesjes bier, die we achter het beeldscherm met elkaar opentrokken. De stemming kwam 
er best goed in! Maar ik vond het pas echt feest toen we mei 2021 -compleet met sneltesten- onze eerste ‘live’ bureaudag 
hadden. Toen zag ik voor het eerst iedereen bij elkaar. Ik dacht: nu stroomt het pas echt. Online is een goed alternatief, 
maar fysiek samenkomen is zoveel creatiever, effectiever en gezelliger. Op kantoor werken en collega’s zien, daar krijg ik 
echt energie van!”



ONZE MENSEN
De mensen van AT Osborne voorzien unieke vraagstukken 
van oplossingen op maat. Zij zijn vindingrijk, communicatief 
sterk en beschikken over expertise, ervaring, daadkracht en 
doorzettingsvermogen. Wat hen drijft is de beste oplossing voor mens 
en maatschappij. Onze consultants, managers en juristen zijn inzetbaar 
in alle fasen van complexe projecten en programma’s.



Great Place to Work
Voor de vierde keer alweer doet AT Osborne mee aan het internationale programma Great Place to Work, om goed 
werkgeverschap te monitoren en te ontwikkelen. Ook over 2020 behaalden we de onderscheiding Great Place to 
Work Certified.

Tevreden klanten bereik je in de eerste plaats met tevreden en gemotiveerde medewerkers. Onze klanten zorgen met 
hun projecten ervoor dat we werk kunnen doen met impact. Wat we doen maakt echt het verschil. Dat is een enorme 
motivator en zorgt voor trots, één van de pijlers van een Great Place to Work organisatie.

Bij AT Osborne speelt de cultuur en het saamhorigheidsgevoel een grote rol. Juist als je als consultant een groot deel 
van je werktijd bij de klant bezig bent is het belangrijk om ‘thuis’ te kunnen komen. Met een goed verhaal of voor een 
oplossing voor een lastige klus. We zijn er voor elkaar. Zo’n cultuur ontstaat niet vanzelf en begint al bij de selectie van 
nieuwe medewerkers. We besteden bovengemiddeld veel aandacht aan werving van kandidaten die bij ons passen, 
ongeacht hun achtergrond of opleiding.

Het enthousiasme en inzet van de Osborne collega’s komt ook tot uiting in vele ideeën voor ontwikkeling; van de 
eigen organisatie, van nieuwe diensten of van samenwerkingsverbanden. We bieden veel ruimte om hier vorm aan 
te geven, met veel verantwoordelijkheid en vrijheid voor de eigenaar van het idee. Die vrijheid en ruimte is er ook 
als het gaat om het bepalen hoe en wanneer het werk gedaan wordt. Zeker in de coronatijd is het van belang om 
collega’s te ondersteunen, vanuit het management en zeker ook elkaar. Voor de een zal er weinig invloed op de 
werkomstandigheden zijn geweest, terwijl bij de ander het hele leven op zijn kop staat. Daar oog voor hebben en 
oplossingen voor te bieden is vanzelfsprekend bij een Great Workplace.

Een stimulerende werkomgeving met oog voor elkaar en oog voor de samenleving, 
dat is wat we als doel hebben en waar we voortdurend aan blijven werken. Meestal in 
alle bescheidenheid overigens. Borstklopperij is geen eigenschap van de Osborner.

Over opleiding gesproken, we hebben niet voor niets onze eigen Academy en kennen 
een ontwikkelingstraject voor beginnende Osborners dat twee jaar in beslag neemt. 
Bij de opleidingen van onze Academy sluiten overigens ook geregeld klanten – op 
uitnodiging – aan. Maar ook voor de meer senior collega’s staat doorlopende 
ontwikkeling hoog in het vaandel.



Werken in coronatijd:
Vertrouwen krijgen, verantwoordelijkheid nemen
Lieke Fransen & Roderick Tingen

Medewerkers vormen het kapitaal van onze organisatie. Aandacht voor mensen, hun welzijn en ontwikkeling 
is cruciaal, zeker nu we structureel digitaal en thuis werken. Young Osborne Professional Lieke Fransen en 
consultant Roderick Tingen vertellen over werken in coronatijd.

Digitaal en thuis werken gebeurden voor corona al, weet Roderick omdat hij eerder bij ons in dienst kwam. “De 
infrastructuur en cultuur daarvoor bestond al. Je kreeg de mogelijkheid je thuiswerkplek goed in te richten en zelfs een 
scherm te laten brengen. Ik merkte dat ik daar al snel hele dagen achter zat.” In die situatie maakte Lieke digitaal kennis 
met ons bedrijf, haar collega’s en opdrachtgevers. “Geen fysiek contact, niet even iemand kunnen aantikken om iets te 
vragen, is wel een gemis. Omdat ik startte in november werd ik meteen betrokken bij jaarplansessies. Daardoor heb ik 
veel collega’s leren kennen en een breder beeld van het bedrijf gekregen.”

Collegiaal contact
Osborners maken makkelijk contact, is Rodericks ervaring. “In pauzes, bij de lunch of koffiemachine leer je snel mensen 
kennen, ook buiten je team. In coronatijd is mijn kringetje kleiner geworden.” Met trainingen, de digitale koffiehoek 
en personeelsactiviteiten zoals pubquizzen en bierproeverijen, faciliteren we onderlinge contacten en uitwisseling. 
Daarnaast zijn er volop eigen initiatieven, als je -zoals AT Osborne- rijk bent aan creatieve en oplossingsgerichte 
medewerkers. Zo hebben Lieke en een collega, die op dezelfde dag begon, op woensdag hun ‘bijpraatmoment’. Roderick 
maakt wandelafspraken met collega’s in zijn woonplaats.

Vertrouwen krijgen, verantwoordelijkheid nemen
Ondanks de fysieke afstand, voelen ze zich gezien en gehoord. “Mijn manager en mentor bellen regelmatig”, vertelt Lieke, 
“dan vragen ze waar ik behoefte aan heb en stimuleren me te doen waar ik energie van krijg.” Ook Roderick merkt aan de 
telefoontjes van zijn manager dat er naar hem wordt omgekeken. “Dit bedrijf is meer dan werk en projecten. Ik voel veel 
vertrouwen. Ook omdat ze benadrukken tijd te nemen voor sport en ontspanning.” In die zin kwam de training effectief je 
tijd en werk indelen op het goede moment: hij plant nu bewust tijd voor zichzelf. “Dan pak ik vaak de racefiets. Zo blijf ik 
fris. Als je goed in je kracht zit, lever je de beste prestatie voor de klant en voor AT Osborne.”

Persoonlijker en informeler
Stilstaan bij hoe het gaat, hoe iemand zich voelt, is gemeengoed geworden, ook als Lieke en Roderick op hun beurt 
collega’s spreken. “De gesprekken nu zijn vaak persoonlijker, diepgaander dan op kantoor”, constateert Roderick. En 
net als de kleding trouwens, opvallend informeler nu af en toe iemands kind in beeld komt of bij Roderick zijn jonge 
‘coronakat’. “Dat zijn wel ijsbrekers”, lacht hij.



Ontwikkelingen
Zo brengt corona, naast beperkingen, ook kansen en ontwikkeling. Roderick, net als Lieke, consultant mobiliteit, noemt 
werk- en projectinhoudelijk bijvoorbeeld de impact van de pandemie op reizen en vervoer. Op persoonlijk vlak heeft 
werken in coronatijd hem bewuster gemaakt van het belang om werk en privé te scheiden en hoe hij daarop kan sturen. 
“Daar heb ik mijn hele loopbaan wat aan.” Die enkele keer dat Lieke naar kantoor is geweest, merkte ze dat die balans 
beter is. “Als je reist, begin je niet meteen achter je scherm. En als je thuis bent, is het ook klaar. Op kantoor werken geeft 
meer structuur aan je dag.” We hopen onze collega’s en opdrachtgevers in 2021 weer vaker fysiek te ontmoeten.



De combinatie van doelen en middelen
Jurgen van der Heijden en Denise de Blok

Zomer 2020 publiceerden Jurgen van der Heijden (bij AT Osborne sinds 2006) en Denise de Blok (bij AT Osborne 
sinds 2019) ‘Reinventing Multifunctionality: innovation through integration’. De verhouding senior-junior 
evolueerde al snel in een samenwerking die het uitgangspunt van het boek -de inzet van elk middel voor 
verschillende doelen- extra scherp sleep.

Jurgen legt het gedachtengoed van het boek uit met een eenvoudig voorbeeld. “Normaal gesproken bouw je een dak om 
droog te blijven. Maar als je daar een groen dak van maakt, vangt het water op, bevordert het de biodiversiteit, brengt 
het verkoeling en houdt het geluid tegen. Zet er zonnepanelen op en het dak levert ook nog energie.” Denise voegt toe: 
“De winst is dat je per functie minder kosten maakt. Bovendien bereik je betere resultaten. Het groen op het dak koelt de 
zonnepanelen, die op hun beurt voor schaduw zorgen waarin het groen beter gedijt.”

Op de inhoud
Het boek is het vervolg op een eerdere editie. Toen Jurgen en Denise aan de nieuwe versie begonnen, was het idee 
dat Denise cases uit de vorige versie zou actualiseren. Ze vond het onderwerp al snel zo interessant, dat ze uit puur 
enthousiasme op zoek ging naar nieuwe cases. Jurgen: “Daarmee veranderde onze rolverdeling. We begonnen te sparren 
over de nieuwe praktijkvoorbeelden die Denise aanbracht. Dat leidde tot goede discussies, echt op de inhoud.” Denise: 
“Jurgen kijkt door een semiwetenschappelijke bril en probeert alles aan elkaar te verbinden. Ik ben meer concreet en 
resultaatgericht. Daardoor vulden we elkaar goed aan.”

Tegen de stroom in
Het eindresultaat, een uitgebreide theoretische verhandeling geïllustreerd met 40 cases, stemt tot tevredenheid. “We 
krijgen er veel positieve reacties op”, vertelt Jurgen. “Het gaat om relatief nieuw gedachtengoed, dat nogal tegen de 
stroom in gaat. Maar ja, daarvoor werken we bij AT Osborne. Nooit te beroerd om andere paden te bewandelen. Het 
mooie is dat we hiermee de buitenwereld adresseren, maar ook onze eigen organisatie. Dat moet ook wel, want de 
opgaven waar AT Osborne aan werkt moet je simpelweg met elkaar verbinden. De benodigde bouw van 1 miljoen 
woningen, om maar iets te noemen, kun je niet los zien van energietransitie, klimaatadaptatie en gezondheid.”

Ruimte
Denise werkt inmiddels binnen AT Osborne aan verschillende projecten en adviezen. Ze merkt dat ze het gedachtengoed 
van het boek daarin meeneemt. Bij een opdracht voor een provincie ziet ze direct de samenhang met waterschappen en 
Rijkswaterstaat en de winst die uit de combinatie van belanghebbenden, middelen en doelstellingen te halen valt. “Toen 
ik net bij AT Osborne binnen kwam, lag er nog geen concreet project voor mij klaar. Ik had toen echt niet verwacht dat 
ik in mijn eerste paar maanden een compleet boek zou opleveren en kennis zou maken met een nieuw perspectief dat 
voorbij het aloude economisch rendementsdenken gaat. Top dat die ruimte mij geboden werd.”



“Vooroordeel over publieke sector  
verdween naar de achtergrond”
Kees van Son

Als Kees van Son vanuit zijn Amsterdamse woning naar buiten kijkt, domineren voertuigen het uitzicht. Zou het 
niet mooi zijn om de publieke ruimte te vergroenen en terug te geven aan de bewoners? Dit vraagstuk vormt een 
bron van motivatie voor de junior consultant, die zijn zinnen eigenlijk had gezet op een werkkring in de private 
sector.

“Toen ik aan de TU Delft bezig was met mijn master Transport Infrastructuur & Logistiek, zag ik de publieke sector net 
als veel medestudenten als een nogal traag geheel. Toch ben ik bij AT Osborne aan mijn afstudeeropdracht begonnen. 
Al snel merkte ik dat ik graag wilde blijven. Het was een eyeopener voor mij toen ik iemand van Rijkswaterstaat sprak, 
die ook bij Arcadis had gewerkt. Hij zei: ‘dat zijn beide grote organisaties, en ze zijn beide log.’ Bovendien zag ik bij 
AT Osborne, dat als je als adviseur bij een publieke partij aan de slag gaat, processen zich wel snel afspelen. En dat 
de mensen die er werken supergemotiveerd zijn. Mijn vooroordeel over de publieke sector verdween dus naar de 
achtergrond. Op de voorgrond verscheen het brede palet waar AT Osborne zich mee bezig houdt, met naast logistiek en 
infrastructuur onderwerpen zoals water en duurzame gebiedsontwikkeling.”

Duurzame stadslogistiek
“Mijn afstudeeropdracht ging over de verduurzaming van stadslogistiek: het vervoer van goederen binnen de stad. 
Dat gebeurt vaak inefficiënt, met nadelige gevolgen voor klimaat, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en economie. Ik 
onderzocht de visie waar vraag en aanbod op een digitaal platform samenkomen, om stadslogistiek efficiënter te maken. 
In december 2020 ben ik bij AT Osborne in dienst getreden en verdiep ik mij verder in dit onderwerp. En dat terwijl er 
nog geen opdrachten voor zijn. Waarschijnlijk is dat een kwestie van tijd. Vanaf 2025 treedt de Green Deal Zero Emissie 
Stadslogistiek in werking. Veel gemeenten doen daar aan mee. Door mij aan te nemen en deze specialisatie in huis te 
halen, sorteert AT Osborne voor op die ontwikkeling.”

Veel te doen
“Maar ik doe nog andere dingen bij AT Osborne. Binnen het programma SmartWayz.NL ben ik projectsecretaris en heb ik 
ook een adviesopdracht gedaan, samen met een collega. Dat lag minder dicht bij mijn specialisatie, maar dat gaf mij juist 
energie. Anderhalve maand lang een dag per week aan besteed, een mooi resultaat afgeleverd en door naar iets anders. 
Daarnaast neem ik met enkele collega’s de interne mobiliteit van AT Osborne onder de loep. Kan het schoner en slimmer? 
Ook begeleid ik samen met een collega een afstudeerder, die dezelfde studie doet die ik deed. Het is erg leuk om nu al 
aan de andere kant van de tafel te zitten. Er is veel te doen binnen AT Osborne. Dat komt goed uit, want ik hoef mij niet zo 
nodig op één onderwerp te focussen.”



4 Scenariostudies voor het onderwijs
Peter van Hoof

Gedurende zijn lange loopbaan bij AT Osborne heeft consultant Peter van Hooff zich verschillende keren vakmatig 
opnieuw uitgevonden. ‘Een van de grootste voordelen van werken bij AT Osborne is de vrijheid die ik krijg om 
mezelf te kunnen blijven ontwikkelen.’

Met een hts diploma op zak trad Peter van Hooff begin jaren negentig in dienst als bouwkostenmanager. ‘Dan weet je 
op een gegeven moment precies hoeveel een gebouw kost. Het was een secure en uitdagende baan, maar ik wilde me 
breder ontwikkelen.’

Dat deed hij onder meer in het projectmanagement. Zo was hij als projectmanager betrokken bij de totstandkoming van 
toentertijd het grootste en duurste vastgoedproject in Nederland, het hoofdkantoor van ABN AMRO op de Zuidas. In de 
daaropvolgende jaren kreeg hij meer interesse in de strategische kant van het vastgoed en boog zich vol enthousiasme 
over complexe financiële vraagstukken.

Dynamiek
‘Een lijnorganisatie, waar je elke dag dezelfde gezichten ziet, is niets voor mij,’ zegt Van Hooff stellig. ‘Ik houd van 
dynamiek en verandering. Mijn opdrachtgevers geven mij die. Ik ben erg nieuwsgierig en leer graag nieuwe aspecten van 
het consultancy-vak. AT Osborne is een goede werkgever die mij al die jaren echt alle kansen en vrijheid heeft gegeven 
om me te kunnen blijven ontwikkelen. Ik leg voor mezelf de lat hoog. Dat geldt voor elke Osborner. Bij ons lopen geen 
gladde verkopers rond. Wij doen alles vanuit de inhoud en zijn altijd zeer goed voorbereid, want het resultaat is heilig. 
Laat ik het zo zeggen: wij zijn niet gauw tevreden met een acht als waardering van onze opdrachtgevers. We willen 
uitmuntend zijn.’

Bouwen aan de toekomst
Als consultant ligt zijn focus op het onderwijs. De opdrachten komen voornamelijk van mbo-, hbo- en wo-instellingen 
voor wie hij samen met andere collega’s strategische vastgoedplannen ontwikkelt. ‘We prognosticeren het aantal 
studenten, kijken naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vertalen dit alles naar projecten en naar een business 
case.’

Hij voelt zich thuis in de onderwijsomgeving. ‘Het is een mooie markt voor een consultant. Het onderwijs staat voor 
vernieuwing, voor jeugd, voor kennis. Ik richt me voornamelijk op het vastgoed. In die zin bouw ik mee aan de toekomst. 
Goed onderwijs is belangrijk voor een gezonde samenleving, omdat het onderwijs de sleutel is voor vermindering van 
de stijgende zorgkosten. Elke keer als ik in een onderwijsinstelling rondloop en om me heen kijk, voel ik dat er gewerkt 
wordt aan die toekomst. Het bruist en bloeit. En het enthousiasme van de jeugd werkt aanstekelijk.’

Het mbo na Covid-19
Om zijn steentje bij te dragen, dacht Van Hooff na over de toekomst van het mbo na Covid-19. In vier scenario’s schetst 
hij een beeld van hoe het onderwijs er na de pandemie uit zou kunnen zien. Hij staat zelfs stil bij de mogelijkheid dat de 
samenleving moet leren leven met de dreiging van een volgende, ontwrichtende virusuitbraak. ‘Ik kijk niet in een glazen 
bol,’ zegt hij. ‘Ik gebruik methodieken om gestructureerd na te denken over verschillende toekomstbeelden. Op deze 
manier kan ik laten zien dat AT Osborne betrokken is en exact weet wat er speelt in het onderwijs.’



Circulair bouwen vooruithelpen
Joost Meuffels

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Het hoogwaardig hergebruiken van materialen is in de bouw nog 
niet gangbaar. Adviseur aanbestedingsrecht Joost Meuffels (30) weet opdrachtgevers en -nemers te bewegen 
om circulair bouwen mee te nemen in aanbestedingen. “Dat lukt door in gesprek te gaan en het toepassen van 
gebruikte materialen juridisch goed te borgen.” 

De bouwsector heeft een grote rol en opgave richting een circulair Nederland. “Circulair bouwen kent uitdagingen, 
omdat het relatief nieuw is”, legt Joost uit. “Men aarzelt: want hoe zit het met garanties, risico’s, verzekeringen, de 
aansprakelijkheid en de kwaliteit bij het hoogwaardig toepassen van gebruikte materialen? Onbekend maakt onbemind. 
Dan grijpen opdrachtgevers terug op wat ze kennen.” Een vraag over toepassen van gebruikte dakpannen bij nieuwbouw 
was de trigger om uit te zoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om gebruikte materialen in bouwprojecten te 
borgen. “De vraag is juist: hoe kunnen we wel circulair bouwen?”

Whitepaper 
Met collega Fanauw Hoppe, strategisch adviseur van AT Lawyers, schreef hij een whitepaper met juridische feiten en 
fabels over hoogwaardig hergebruik van materialen in de bouw. “We gaan in op veel gehoorde belemmeringen, door 
juridische mogelijkheden en voorbeelden uit de praktijk te laten zien.” Zoals het stalen donorskelet, dat bij de renovatie 
van de Hoogstraat in Rotterdam, na veelvuldige kwaliteitstesten succesvol is hergebruikt. “De whitepaper levert 
gesprekstof op”, merkt Joost. “Mensen reageren met nieuwe voorbeelden of vragen. Het is een levend document, dat 
vast nog eens een vervolg krijgt.”

In gesprek uitdagen
Als zijn aanbestedingsexpertise in bouwprojecten gevraagd wordt, is het regelmatig Joost die over circulair bouwen 
begint. “Als ik hergebruik van materialen opper, merk ik dat dat opdrachtgevers aanzet tot nadenken. Opdrachtgevers 
willen wel, maar kennen de mogelijkheden vaak niet of maar beperkt. Maak gebruik van kennis en expertise die 
beschikbaar is”, is zijn advies. “Je kunt marktpartijen bijvoorbeeld uitdagen. Stel de vraag, ga de dialoog aan en laat de 
markt invulling geven aan een circulaire oplossing.”

En soms klopt een organisatie met circulaire wensen aan voor advies en ondersteuning bij de aanbesteding en 
contractering, zoals Alliander in 2020 voor de bouw van een nieuw regiokantoor. “Zijn duurzaamheidsambitie 
en -doelstellingen hebben we juridisch helpen vormgeven in de aanbestedingsdocumenten en contracten. Deze 
opdrachtgever wilde circulair bouwen en stak daar tijd, geld en energie in. We zijn samen met de markt in gesprek 
gegaan: dit is de budgetindicatie en dit is wat we minimaal willen. Laat maar zien wat nog meer kan.” Dat gebeurt (nog) 
weinig, wat dit project voor Joost ook bijzonder maakte om aan mee te werken. 



Ontwikkeling
In de twee jaar dat Joost bij AT Osborne werkt, heeft de privaat jurist zich ontwikkelt in aanbestedingsrecht. “Dat wilde 
ik graag: Hoe werken aanbestedingen? Hoe kunnen ze bijdragen aan een duurzamere wereld? Ik ben blij dat ik me bij AT 
Osborne daarin heb kunnen verdiepen. Door projecten te doen, maar ook door training en opleiding, zoals de leergang 
aanbestedingsrecht aan de VU Amsterdam. Ik krijg veel verantwoordelijkheid en ruimte om mijn werk te doen, en om 
kennis te delen, zoals met die whitepaper. Door de open cultuur is het makkelijk sparren met collega’s.”

“Sinds ik me verdiept heb in circulair bouwen, ben ik zelf ook de noodzaak gaan zien van hergebruik”, lacht hij. “Ik 
heb m’n onbruikbare fiets net laten opknappen in plaats van een nieuwe te kopen en oriënteer me nu op een ‘nieuwe’ 
refurbished telefoon. Ik hoop dat mijn werk opdrachtgevers helpt het belang van circulair bouwen in te zien én de 
mogelijkheden te gebruiken.”



“Ik voel me persoonlijk verantwoordelijk  
voor mijn projecten”
Wouter van de Siepkamp

Het is alweer een paar jaar geleden dat consultant Wouter van de Siepkamp (42) het project Renovatie 
Spoedeisende Hulp van het Amsterdam UMC, locatie AMC, afrondde. Toch blijft hij het volgen. “Ik vind het altijd 
leuk en interessant om na een tijd weer eens rond te lopen en mensen te spreken over hoe het nu bevalt. Om te 
horen of het voldoet, of we de goede vragen hebben gesteld. Al die ervaringen neem ik mee in nieuwe projecten.”

Het zegt iets over de persoonlijke betrokkenheid van hem en zijn collega’s bij AT Osborne bij opdrachten. “Met zulke grote 
projecten ben je intensief bezig en dat over een langere tijd. Je voelt je betrokken en persoonlijk verantwoordelijk voor 
een project. Als iets niet slaagt voelt dat als tekortschieten”, zegt Wouter. 

Menselijke factor
Deze ervaringen gebruikt hij nu ook bij de opdracht van de politie. Deze hulpdienst is op zoek naar een methode om het 
politiebureau 2.0 te kunnen maken. Een grote bouwopgave, want het gaat om veel gebouwen. Een uitdagende klus voor 
Wouter van de Siepkamp die nu bijna vier jaar voor AT Osborne werkt. Hij volgde de MTS, HTS en daarna de TU. “Tijdens 
mijn studie kwam ik erachter dat ik de echte technische inhoud minder interessant vond. De organisatiestructuren en 
menselijke factor boeien mij meer. Bij een bouwtraject zoals bij de politie en het AMC gaat het er uiteindelijk om dat de 
agent of arts zijn werk goed kan doen.” Dat klinkt simpel, maar hij weet wel beter. “Achter elke bouwvraag zit ook een 
organisatievraagstuk. De politie is continu in verandering en dat heeft ook invloed op de werkprocessen. De huidige 
politiebureaus voldoen daarom niet meer. Maar hoe je daar een soort standaard van kan maken zonder dat de gebruiker 
ergens mee wordt opgezadeld was een hele zoektocht.”

Veilig thuis
In samenspraak met Politie ligt er nu na een traject van iets meer dan een half jaar een ontwerp voor een ‘standaard’ 
basis teambureau. “Het is een plek waar mensen zich veilig moeten voelen om aangifte te doen en waar de agent een 
tweede thuis vindt na een, vaak heftige, dienst. Een plek waar hij of zij niet alleen zijn of haar werk kan doen, maar ook 
emoties kan delen met collega’s en tot rust kan komen.” 

Dat betekende voor Wouter rondvragen, doorvragen en soms ook tegen heilige huisjes schoppen. “Dat vraagt om 
sensitiviteit. Bij AT Osborne weten wij allemaal dat het niet alleen gaat om technische bouwoplossingen maar juist om 
het proces, de mensen die er komen te werken. De tevredenheid van de gebruikers zit hem uiteindelijk in de details. 
Daglicht is essentieel voor een fijne werkomgeving maar inkijk is wat minder gewenst op sommige momenten, het gaat 
om de nuance. Door een fictief basisbureau te ontwerpen met daarbij de uitleg hopen we onder andere de bouwtrajecten 
te versnellen. Het moet nu voor iedereen duidelijk zijn wat Politie wil, van architect tot aannemer.” 

Het zou na de Spoedeisende Hulp en een duik in de ‘wereld van Baantjer’ voor Wouter logisch zijn als er meerdere 
opdrachten in de hulpverleningshoek bijkomen. “Het is mooi om iets te doen voor politie en ziekenhuis. Indirect zorgen 
we ervoor dat de zorg en dienstverlening beter worden. Het is mooi om op deze manier een kleine bijdrage aan de 
maatschappij te mogen leveren.”



GEZONDE  
SAMENLEVING



GEZONDE SAMENLEVING
De enige constante in de gezondheidszorg is verandering. Het aantal kwetsbare, oudere mensen neemt toe. Het 
overgrote deel van hen woont thuis. Dit vraagt om verschillende vormen van zorg: van voldoende, goed uitgeruste 
ziekenhuizen tot gedecentraliseerde zorg in de wijk. Hoe verleen je zorg op de juiste plaats, optimaliseer je de 
zorghuisvesting en verbind je de diverse zorgverleners op een slimme manier? Hoe beheers je de druk op de 
kosten, het tekort aan personeel en de roep om duurzaamheid? Hoe houd je de zorginfrastructuur in de stad, die 
gedeeld wordt door velen, in stand? Hoe richt je tegelijkertijd de zorg in voor een krimpende groep kwetsbare 
mensen in de periferie?

Er ontstaan andere manieren van samenwerking tussen bestaande en nieuwe partijen. Technologische ontwikkelingen 
zullen nieuwe mogelijkheden en steeds geavanceerdere behandelingen met zich meebrengen. Ze souperen echter ook 
een groot deel van de budgetten op.

AT Osborne doorziet de complexiteit van al deze ontwikkelingen. Wij leveren graag een bijdrage aan gezond zijn, worden 
en blijven. Vrijwel iedereen is of wordt op enig moment patiënt. Als je de focus verbreedt van gezondheidsproblemen 
naar de veerkracht van individuen, kun je hen helpen om onder eigen regie een zo goed mogelijk leven te leiden. Daarin 
spelen vele factoren een rol. Het gaat om het complete systeem van marktmeesters en beleidsmakers, zorginstellingen, 
eerstelijnszorg, sturende krachten zoals verzekeraars, gemeenten en financiële partijen. Optimale inzet van de schaarse 
middelen is binnen deze constellatie essentieel om het zorgaanbod zo goed mogelijk in te vullen en voor iedereen 
bereikbaar te houden. Dat vraagt om een integrale aanpak.

AT Osborne biedt die integrale aanpak. Wij helpen u bij complexe projecten, met toekomstbestendig huisvestingsadvies, 
strategische en financiële vraagstukken, programma- en projectmanagement en met organisatieadvies en 
verandermanagement. Inhoudelijke kennis van de zorg en het zorglandschap vormt daarin de rode draad, naast kennis 
over bouw- en investeringskosten, techniek, medische inrichting, organisatie- en veranderkunde en juridische zaken.

Vanuit onze betrokkenheid kijken wij voorbij uw vraag. Wat zijn de gevolgen voor uw organisatie en voor de rest van de 
gezondheidsketen? Door over schotten heen te kijken, partijen bij elkaar te brengen en uw vraag integraal te benaderen, 
komen wij tot de optimale oplossing. Wij helpen u bij het bepalen van uw koers en maken het haalbaar met een business 
case, een financieringsplan, een programma en de realisatie.

Dankzij een ervaring van decennia beschikt AT Osborne over een diepgaande kennis van de gezondheidszorg. Wij 
hebben met onze voeten in de modder gestaan en kennen de specifieke uitdagingen en krachtenvelden. Veel van onze 
consultants zijn zelf werkzaam geweest in de zorg. Zij hebben daadwerkelijk hart voor uw zaak. En what you see is what 
you get. Onze mensen die bij u aanschuiven voor het eerste, verkennende gesprek zijn ook degenen die de klus voor u 
gaan klaren.

Onze kennis over de gezondheidszorg is, behalve op ervaring, gebaseerd op harde feiten. Wij verzamelen, analyseren 
en combineren gegevens uit openbare en besloten bronnen en passen de uitkomsten daarvan toe op uw vraag. Onze 
adviezen komen dus niet voort uit algemene trends of onderbuikgevoelens, maar uit Big Data en feitelijke informatie. 
Wij kennen de zorgbehoefte tot op postcodeniveau, nemen trends waar en smeden het geheel samen tot betrouwbare 
prognoses. Daar kunt u verder op bouwen om de juiste keuze te maken voor de meest waardevolle inzet van uw schaarse 
middelen.

Met onze visie, onze mensen en onze aanpak werken wij, samen met u, aan het beheersbaar en betaalbaar houden van 
een zeer complexe en maatschappelijk essentiële sector. Samen met AT Osborne levert u een bijdrage aan een duurzaam 
gezonde samenleving.



Zorg voor de toekomst
 
In onze samenleving neemt het aantal kwetsbare mensen gestaag toe. Hierdoor stijgen ook de vraag naar zorg en 
zorgpersoneel en de druk op de budgetten. Dit betekent dat wij anders moeten nadenken over de wijze waarop 
het zorgsysteem wordt ingericht. Verpleeghuizen kunnen in de toekomst geen plaats bieden aan alle ouderen, 
maar richten zich op ouderen die het meest kwetsbaar zijn. Veel andere ouderen blijven langer thuis wonen, maar 
hebben daar op allerlei manieren hulp bij nodig. Dat gaat om fysieke ingrepen (zoals drempelloze woningen), 
technologie (zorgverlening op afstand) en andere vormen van ondersteuning. Bij andere kwetsbare groepen, zoals 
gehandicapten, spelen gelijksoortige ontwikkelingen.

De centrale vraag voor de zorg van de toekomst is: hoe kunnen we de beschikbare middelen het beste benutten? Geld, 
personeel, technologie en gebouwen zijn schaars en kostbaar. Een optimale inzet is noodzakelijk voor een optimale 
zorgverlening aan kwetsbare mensen in onze maatschappij.

AT Osborne beantwoordt deze vraag op basis van ruime ervaring, brede expertise en harde feiten. Welke doelgroepen 
heeft de opdrachtgever? Welke ontwikkelingen spelen binnen die doelgroepen? Wij brengen dit voor zorgaanbieders 
in kaart, bedenken er toekomstbestendige oplossingen voor en berekenen of het haalbaar en betaalbaar is. Deze 
vraagstukken benaderen wij met multidisciplinaire teams, waarin niet alleen deskundigheid vertegenwoordigd is 
op het gebied van zorg, maar onder andere ook op het gebied van vastgoed, beleid, analyse en data. Waar andere 
adviesbureaus vaak vanuit één perspectief opereren, werken wij vanuit verschillende invalshoeken stap voor stap toe 
naar een integrale oplossing.

Voor een aanbieder van ouderenzorg in Rotterdam inventariseerden wij de omvang en de wensen van de doelgroep. Er 
ontstond een beeld van ouderen die intensieve verzorging in een verpleeghuis nodig hebben, senioren die thuis blijven 
wonen en senioren die het meest gediend zijn met een tussenvoorziening waar zij alleen ondersteuning krijgen wanneer 
dat nodig is. In 2020 ontwikkelden wij een digitale tool, waarmee de opdrachtgever op basis van feitelijke, cijfermatige 
informatie in een model met deze drie groepen kan ‘schuiven’. Dat biedt een solide basis om na te denken over de 
toekomst. Bijvoorbeeld over de wenselijkheid en noodzaak van het bijbouwen van locaties en eventuele samenwerking 
met gemeenten en woningcorporaties.

Voor verschillende aanbieders van zorg voor verstandelijk gehandicapten in het zuiden van het land, becijferden wij 
de haalbaarheid van het clusteren van hun afzonderlijke cliëntgroepen. Hoe groot zijn deze groepen, welke groei kan 
er verwacht worden? Onze inventarisatie vormt voor deze organisaties een basis waarop zij de zorg samen kunnen 
organiseren.

Op deze manier werkt AT Osborne samen met zorgaanbieders aan zorg met toekomst.



‘De brede aanpak’: een integrale blik op alle assets, 
voor optimale investeringen
Ongeveer een halve eeuw geleden bestond de eerste grote opdracht van AT Osborne uit het kostenmanagement 
bij de bouw van vier academische ziekenhuizen. In de decennia die daarop volgden, hebben wij een enorme 
hoeveelheid expertise en ervaring opgebouwd op het gebied van zorghuisvesting en alles wat daarmee 
samenhangt. Om opdrachtgevers steeds beter van dienst te  zijn, hebben wij onze dienstverlening in de loop 
der jaren doorontwikkeld. In 2020 hebben wij verder vorm gegeven aan wat wij ‘de brede aanpak’ noemen: een 
benadering die onze opdrachtgevers in de zorgsector helpt om gefundeerd en weloverwogen te bepalen waar zij 
hun geld aan uitgeven.

Vastgoed vormt een belangrijk asset voor zorgorganisaties. Maar er zijn er meer. Onze brede aanpak onderscheidt naast 
vastgoed ook personeel, technologie en innovatiekracht. Want je verleent de zorg in of vanuit gebouwen, met de inzet van 
het juiste personeel en met gebruik van geschikte technologie. Daarnaast moeten mensen en tijd vrijgemaakt worden om 
innovaties te ontwikkelen die de zorg verder verbeteren en verduurzamen. Deze vier assets vergen allemaal investeringen, 
terwijl je elke euro maar één keer kunt uitgeven. Gesprekken en planvorming kunnen uitmonden in een ‘battle for the 
budget’. Daarbinnen neemt het bestuur afzonderlijke beslissingen, op basis van vaak ongelijksoortige informatie over de 
diverse voorstellen en onderwerpen.

AT Osborne kijkt niet door vier verschillende brillen naar de vier verschillende assets. Wij zetten één multifocale bril op, 
om alles in samenhang te bekijken. Dat begint met de vraag voor wie een zorgorganisatie er wil zijn, nu en in de toekomst. 
Wij voeren eigen onderzoek uit, en een grondige analyse van data op het gebied van onder meer demografie, prevalentie 
en zorggebruik. Daarmee creëren wij de basis voor een prognose. Welke doelgroepen zijn er in het verzorgingsgebied, 
hoe groot zijn ze, hoe ziet hun zorgvraag eruit, hoe zal dit zich ontwikkelen? Met deze gegevens in de hand kan bepaald 
worden voor welke doelgroep(en) een zorgorganisatie er wil zijn. Hieruit vloeit vervolgens voort wat daar voor nodig 
is: de hoeveelheid en soorten vastgoed, omvang en kwalificaties van het personeel, de vereiste technologieën en 
innovatiekracht. Door deze behoefte af te zetten tegen de reeds aanwezige assets, en het verschil daartussen vast te 
stellen, ontstaat een heldere basis voor de assetstrategie en het assetmanagement. Alles is in samenhang met elkaar 
bekeken. Dit opent de deur naar een integrale afweging en integrale besluitvorming over de toekomstige investeringen.

Het ontbreekt directies en besturen van zorgorganisaties vaak aan de tijd en de focus om zelf een gedetailleerd 
toekomstbeeld te schetsen. Wij ontzorgen hen, met onze brede aanpak. AT Osborne heeft de expertise, de ervaring, 
de data en de analytische kwaliteiten in huis om dit te doen. Wij toetsen onze bevindingen niet alleen bij onze 
opdrachtgevers, maar ook bij hun bestaande en potentiële partners zoals woningcorporaties en gemeenten. Uiteindelijk 
leggen wij de verbinding tussen een concreet vergezicht en beleid. Nadat de investeringsbesluiten zijn genomen, werken 
wij de financiering uit, begeleiden wij organisaties richting financiers en stellen we zowel een governance – als een 
operationeel plan op. Gaandeweg monitoren wij de gekozen koers in samenhang met de ondernomen acties. Ook is 
binnen AT Osborne de expertise aanwezig om de implementatie en de projectorganisatie te verzorgen.

Integraal afwegen en beslissen waar een zorgorganisatie het beste haar geld aan kan uitgeven: onze brede aanpak maakt 
dit mogelijk. Het leidt tot toekomstbestendige investeringen voor een goede zorgverlening, met een optimale inzet van 
huisvesting, personeel, technologie en innovatiekracht.



Persoonsgerichte zorg met persona’s
Zorgaanbieders verlenen zorg aan doorgaans veel tot zeer veel mensen. Cliëntengroepen zijn groot, amorf en dynamisch. 
Het is lastig om recht te doen aan de wensen en behoeften van individuele cliënten. Kenmerken zoals zorgprofiel en 
leeftijd -vaak gebruikt vanuit het regime van de verschillende financieringsvormen- schetsen een incompleet beeld. Ze 
maken niet volledig duidelijk hoe de zorgvraag van een cliënt eruit ziet. En dus ook niet wat de zorgaanbieder, nu en op 
de langere termijn, in huis moet hebben om de juiste zorg op een optimale wijze te bieden.

Om hier meer grip op te krijgen, werkt AT Osborne met persona’s. In 2020 hebben wij intern en samen met 
opdrachtgevers stappen gezet om dit instrument, afkomstig uit de marketingwereld, verder toe te snijden op de zorg.

Persona’s zijn fictieve mensen, die ‘net echt’ zijn. Ze transformeren een omvangrijke, abstracte groep in kleinere, 
concrete deelgroepen. Door een persona te creëren, ontstaat een ijkpersoon die een specifieke groep cliënten 
vertegenwoordigt. Zij hebben allemaal dezelfde zorginhoudelijke vraagstukken, wensen, behoeften, eigenschappen en 
sociaaleconomische eigenschappen. Denk aan aspecten als leeftijd, de somatische zorgvraag, zorg op afstand of dichtbij 
en het soort benodigde ondersteuning. Invulling van deze en andere kenmerken maakt aanscherping mogelijk van 
ideeën over, bijvoorbeeld, het wel of niet langer thuis wonen van ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. 
Alles wordt in kaart gebracht, met een hoge mate van nuancering.

Werken met persona’s is een middel om klantgericht te denken en persoonsgerichte zorg te verlenen. Daarmee krijgt 
de zorgaanbieder een instrument in handen om weloverwogen strategische besluiten te nemen. Als je weet welke 
deelgroepen van cliënten je hebt, hoe groot die zijn en welke wensen en behoeften zij hebben, valt dat te koppelen aan 
een zorgprogramma, kwalitatieve en kwantitatieve personeelsinzet, benodigde technologie en vastgoed. Zo ontstaat 
een solide fundament voor beleid en investeringen, die bovendien toekomstbestendig is. Financieringsvormen en hun 
toegankelijkheid zijn aan regelmatige verandering onderhevig, maar persona’s staan daar los van.

Er zijn vele soorten zorgorganisaties en ziektebeelden. Persona’s maken voor elk segment maatwerk mogelijk, door een 
concreet beeld van de doelgroep(en) te creëren. Het is voor de zorgsector een nieuwe manier van kijken. Het is geen 
onderwerp om op een namiddag even kort te bespreken. Het is iets om je rustig eigen te maken en in een beheerst tempo 
met elkaar te delen. Wij zien steeds vaker dat onze opdrachtgevers het werken met persona’s omarmen; als instrument 
voor zorg op maat en als basis voor strategische beslissingen.



Review in de volle breedte: een solide basis  
voor plannen en programma’s
Ziekenhuizen, verpleeginstellingen en alle andere zorgorganisaties in de langdurige zorg krijgen periodiek 
te maken met investeringsplannen, vastgoedplannen en (ver)bouwactiviteiten. Vrijwel altijd gaat het om 
grote investeringen die voor langere tijd gepleegd worden, een langjarige programma en meerdere projecten. 
Doorgaans zijn het ook complexe projecten, waarbij nogal wat komt kijken. Dat varieert van een juiste prognose 
van de zorgvraag, -productie en benodigde capaciteiten en zorgplaatsen tot een heldere projectstructuur en 
-organisatie en het risicomanagement en de financiële aspecten.

AT Osborne verzorgt hiervoor reviews in de volle breedte. Voor zowel strategische vastgoedplannen voor de langere 
termijn als concrete bouwprogramma’s voor vastgoedvernieuwing, hebben wij de benodigde kennis in huis om alle 
facetten nog eens goed door te lichten. Dat begint met een studie van alle onderliggende documenten. Op basis daarvan 
stellen wij onze eerste bevindingen op, die wij bespreken met de opdrachtgever. Dat maakt het mogelijk om de juiste 
richting te bepalen voor het verdere onderzoek, en de juiste accenten op de juiste onderwerpen te leggen. Vervolgens 
duikt de review de diepte in, onder meer door middel van interviews met de sleutelfiguren van het plan, programma of 
project.

Bij onze beoordeling betrekken we alle relevante elementen, zoals de (ontwikkeling van de) zorgvraag, de vertaling 
daarvan naar de benodigde capaciteit en de vierkante meters en soorten vloeroppervlak. Aan de orde komen eveneens 
de financiën en hoe die zich verhouden met de meerjarenbegroting, de haalbaarheid van de business case, de 
strategische samenhang en de uitrol van het project. Daarnaast kijken we naar de conceptuele kant: sluit een plan of een 
bouwprogramma aan op de strategie van de organisatie, past het bij de eisen, wensen en mogelijkheden van onze tijd? 
AT Osborne is al een ruim 50 jaar actief in zorgvastgoed en doet (desondanks) jaar in, jaar uit veel nieuwe praktische en 
theoretische kennis op. Behalve bij reviews zijn wij ook betrokken aan de voorkant van projecten en planvorming. Dit 
stelt ons in staat om nieuwe inzichten van beide soorten opdrachten bij onze opdrachtgevers van buiten naar binnen te 
brengen.

Mede op basis van de genoemde jarenlange ervaring hebben wij een compleet scala aan expertise in huis. Al onze kennis 
op het gebied van vastgoedontwikkeling,  projectmanagement en projectbeheersing, plus de kennis van onze financiële, 
juridische en data-analytische specialisten, zetten wij in om de plannen en programma’s van onze opdrachtgevers 
in de volle breedte te bestuderen en te beoordelen. Het eindproduct dat we daarbij opleveren, biedt verbeterpunten 
en aanbevelingen voor de (project of programma)organisatie van de klant. En voor de Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht biedt onze review zekerheid en duidelijkheid voor gedegen besluitvorming.



Meandergroep ZL

Project governance en reviews voor  
ontwikkeling zorgvastgoed 
Zorgorganisatie Meander Groep Zuid Limburg werkt aan de vastgoedontwikkeling voor renovatie of nieuwbouw 
van zes van haar verpleeghuizen. Bij een dergelijk omvangrijke vastgoedontwikkeling moet de besturing goed 
geregeld zijn. AT Osborne draagt hieraan bij door van begin af aan mee te denken over de project governance. 
Daarnaast vinden met reviews inhoudelijke checks plaats op alle besluitvorming.

MeanderGroep biedt in Parkstad Limburg diensten aan op het gebied van preventie, welzijn, wonen, zorg en gemak. Als 
grote speler in het regionale zorglandschap werkt het aan de toekomst. Daarom werd in 2019 besloten tot het realiseren 
van een zesvoudige vastgoedopgave. Al vroeg in het proces, in 2020, raakte AT Osborne bij deze grote vastgoedopgave 
betrokken. Bij het inrichten van de governance gaat het om de besturing van de projecten: wie gaat waar over, wat 
zijn de beslismomenten, wanneer moeten onderwerpen naar de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, wat is het 
mandaat van de projectdirecteur, hoe ziet de projectorganisatie eruit? Door dit vanaf dag één goed in te richten, kan 
de vastgoedorganisatie van Meander de komende jaren binnen een solide structuur aan de ontwikkeling van de zes 
verpleeghuizen werken.

Vinger aan de pols
Naast het opzetten van de governance, zal AT Osborne tijdens het gehele project de vinger aan de pols houden. De 
essentiële besluitvorming aangaande de vastgoedontwikkeling wordt aan reviews door AT Osborne onderworpen. 
Daarbij wordt onder meer gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit, maar ook naar de mogelijke projectrisico’s. Dankzij 
deze rol kunnen wij adviseren waar nodig. De focus van onze risicoreviews ligt onder meer op toetsing van de integraliteit 
van besluitvorming, maar ook op toetsing van investeringen en prognoses. Daarnaast brengen wij advies uit over de 
aanbestedingsstrategie en toetsen wij de plannen aan het juridisch kader. Maar wij signaleren ook projectrisico’s en 
borgen de integrale ontwikkeling van het bouwplan en de integrale projectsturing. 

Breed palet
Op deze manier brengen wij bij Meander onze kennis en ervaring binnen. De expertise van AT Osborne strekt zich uit 
van governance, financiën en juridische zaken tot aan zorgconcepten en vastgoed. Bovendien doen wij doorlopend 
nieuwe ervaringen op, in andere trajecten voor aanverwante opdrachtgevers. Ons palet aan kennis, ervaring en diensten 
verbreedt zich continu. Wij zetten het samen met Meander en onze andere opdrachtgevers graag in voor een gezonde 
samenleving.



Langetermijn huisvestingsplan
Het Nederlands Kanker Instituut
De huisvesting van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam voldoet niet meer aan de wensen en eisen 
van nu. Het huisvestingsplan voor de lange termijn vergt een substantiële investering. Om die te rechtvaardigen, 
verwacht het ministerie van VWS als financier een gedegen onderbouwing. Daarvoor zet AT Osborne op verzoek 
van het NKI zijn expertise in.

De werkplekken en laboratoria van het NKI voor onderzoek naar kanker zijn voornamelijk ondergebracht in hoogbouw 
uit de jaren ’70. Die zijn tien jaar geleden gerenoveerd, maar de twee gescheiden bouwblokken blijven functioneel en 
technisch tekortkomen. Zeker gezien de afspraken om te verduurzamen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen en 
in de wetenschap dat zo’n proces naar nieuwe huisvesting al snel tien jaar duurt.

Ideeën voor de toekomstige huisvesting waren reeds met een ander adviesbureau bedacht. Maar de noodzaak, omvang 
en timing van de investeringen waren nog onvoldoende ontwikkeld.

Met die opdracht gingen onze adviseurs stap voor stap aan de slag.

Aanpak in fasen
De strategie en de verwachte organisatieontwikkeling van het NKI mondden uit in een ideale, toekomstbestendige 
huisvesting. De komende twintig jaar zal kankeronderzoek (nog) meer data gedreven zijn met gebruik van complexere 
apparaten en installaties. Onderzoekers van het NKI zullen nog meer samenwerken met het in kanker gespecialiseerde 
Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (samen vormen ze één organisatie) en andere onderzoeksinstituten in binnen- en 
buitenland. Concreet betekent dat: meer computerwerkplekken, minder generieke labs en juist meer specifieke labs met 
complexe (kostbare) apparatuur en voorzieningen en gespecialiseerde operators, waar onderzoekers uit het hele NKI 
gebruik van kunnen maken (en ook onderzoekers van andere instituten).

Vervolgens brachten we de technische staat van het bestaande vastgoed met zogeheten conditiemetingen in beeld. 
Door de huidige situatie te vergelijken met de huisvestingsbehoefte konden we de verschillen analyseren. Aan deze 
tekortkomingen werden prioriteiten toegekend: hoe kunnen deze worden opgelost? Daarvoor zijn drie varianten op 
hoofdlijnen uitgewerkt: volledige renovatie, volledige nieuwbouw en een gemengde variant. Door ook mini-ontwerpen 
van deze varianten te maken, konden we de bijbehorende kosten gedetailleerd becijferen.

Oké-stempel
Volledige nieuwbouw blijkt goedkoper dan renovatie met bijkomende kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuizingen, 
en lost tegelijkertijd veruit de meeste tekortkomingen op. De rente- en afschrijvingskosten voor deze variant zijn 
met modellen in de tijd uitgezet en netto contant gemaakt. Dat biedt het Rijk goed zicht op de meerjarenkosten en 
financiële planning. Het volledige rapport is als onderbouwing van de huisvestingsbehoefte door het NKI aan VWS 
overhandigd. Het ministerie vroeg TNO voor de technische, inhoudelijke en financiële controle. Deze doorgaans kritische 
onderzoeksorganisatie was zeer positief over de kwaliteit van de aangeleverde informatie en onderschrijft de conclusies 
en de inhoud van het rapport. Het plan voor de langetermijnhuisvesting ligt nu bij VWS voor besluitvorming.



Specifiek deskundig
AT Osborne startte in mei 2020 en eind dat jaar lag het rapport op tafel. Het projectmanagement was in handen van Erik 
Dijkman. Bij elke stap in het project kon hij rekenen op specifieke deskundigheid van in totaal zo’n tien collega-adviseurs. 
Zo dachten strategie- en huisvestingsexperts mee over laboratoria van de toekomst. Technische collega’s waren 
betrokken bij conditiemetingen en de impact op de meerjarenonderhoudsplanning, en huisvestingsadviseurs bij het 
opstellen van het programma van eisen voor de ruimtebehoefte en het vormgeven van varianten. Bouwkostenmanagers 
stelden daarbij gedetailleerde raming op en financiële whizzkids zetten de financierings- en afschrijvingslasten met 
modellen in de tijd uit.

“Het gaat om veel geld”, zegt Erik over deze financiering uit publieke middelen, “maar ik weet ook dat het plan een 
goed fundament biedt. Door te helpen deze investeringsopgave rond te krijgen, dragen we bij aan het ontstaan van 
huisvesting, die het NKI ondersteunt in zijn werk om kanker de wereld uit te krijgen.”



Centrum voor oncologische zorg en  
uitbreiding ok-complex met nieuwbouw 
Omdat er ruimte vrij kwam, zag Meander Medisch Centrum in Amersfoort kans om oncologische zorg in één 
gebouw te bundelen. De extra operatiekamers en het oogdagcentrum, ook in dat gebouw bedacht, bleken na onze 
scenariostudie beter elders in te passen. In die nieuwe aanbouw krijgt later ook de hartbewaking onderdak. Het 
ziekenhuis vroeg AT Osborne beide projecten te begeleiden.

Het project begon op de plek van voorheen de psychiatrieafdeling. In dat gebouw kunnen vanaf zomer 2021 patiënten 
bij het Meander Oncologisch Centrum terecht. Eén goed bereikbare locatie voor diagnose tot en met de nazorg van 
borstkanker en andere aandoeningen in de borst. De specialismen zijn er geconcentreerd en optimaal georganiseerd; 
niet langer verspreid over verschillende afdelingen door het gebouw. De ruimte is vriendelijk en open ingericht met veel 
daglicht en uitzicht op de rivier Eem. Als het ware een helende omgeving, die stress vermindert en het welzijnsgevoel van 
iedereen die er komt, vergroot.

Verbouwen en voortschrijdend inzicht
Het ontwerp van de herbestemming van het gebouw leidde tot nieuwe inzichten. De begane grond van het gebouw, 
gelegen aan de achterkant van het ziekenhuis, was in eerste instantie bestemd voor uitbreiding van het aantal 
operatiekamers (ok). Maar de afstand tot het bestaande operatiekamercomplex aan de voorkant bleek logistiek 
onpraktisch. Dan zouden dubbele omkleedruimtes, opslag- en afvalvoorzieningen nodig zijn. Bovendien waren de 
verbouwkosten hoog. We voerden met Meander MC een scenariostudie uit: waar en hoe zijn de extra operatiekamers nog 
meer te realiseren? Het werd nieuwbouw op palen naast het bestaande ok-complex aan de voorkant van het ziekenhuis. 
Dit gekozen scenario kende een eerder uitgewerkt plan, dat destijds niet haalbaar was.

Aanbouwen voor uitbreiding
Vervolgens werd het ontwerp aangepast en verhuisde het oncologisch centrum naar de begane grond. De verdieping 
eronder herbergt nu extra kantoor- en werkplekken. Het uitgebreide ok-complex omvat naast operatiekamers voor 
oogheelkunde een hybride operatiekamer. Daar behandelen een chirurg en radioloog gezamenlijk patiënten met 
ernstige vaatziekten met gebruik van minimale röntgenstraling. Zo’n ok is al één van de meest complexe ruimten in een 
ziekenhuis, maar deze high tech maakt het ontwerp en de inrichting bouwtechnisch extra interessant en uitdagend. In 
deze nieuwe aanbouw krijgt ook de hartbewakingsafdeling onderdak. De oplevering is eind 2022 gepland.

Eén ontwerp zet meer in gang
AT Osborne was tien jaar geleden betrokken bij de nieuwbouw van MMC. Nu werden we in januari 2020 gevraagd dit 
huisvestingsontwerp en renovatie van een deel van het gebouw te begeleiden tot het nieuwe Meander Oncologisch 
Centrum. Onze projectmanager Matthijs Winkelaar betrok juridische collega’s vanwege de aanbesteding en 
bouwkostenadviseurs. Het locatievraagstuk voor de extra ok’s leidde niet alleen tot de coördinatie van een paralleltraject 
met nieuwbouw, maar had ook weer invloed op de ontwerpfase van het oncologisch centrum in de bestaande bouw. 
“Nu alles op z’n plek staat”, zegt Matthijs, “komt het eindresultaat zonder meer ten goede aan zowel het ziekenhuis en de 
zorgverlening als aan de zorggebruikers.”



Verbouwing Academische  
High Intensive Care Amsterdam
Ziekenhuizen (ver)bouwen is voor AT Osborne bekend terrein. Een afdeling voor acute psychiatrische zorg binnen een 
academisch ziekenhuis renoveren, is specifiek en bijzonder. Bovendien vraagt anders werken anno nu om slimme, 
nieuwe en specifieke inrichtingsoplossingen. Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Psychiatrie schakelde ons in 
voor het projectmanagement voor de verbouwing van de High Intensive Care.

Geen separeerruimtes meer, ook geen sleutels meer en weg met hokjes, luikjes en instellingsuitstraling. De inrichting op 
de afdeling is open, de sfeer huiselijk. Passend bij hoe mensen in ernstige psychiatrische crisis hier met zo min mogelijk 
drang en dwang worden benaderd, begeleid en behandeld en met zo veel mogelijk eigen regie. Deze goed ontworpen, 
prettige omgeving draagt bij aan een zo spoedig mogelijk herstel van patiënten. En ondersteunt het 24-uurszorgteam van 
verpleegkundigen, psychiaters, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten zo optimaal mogelijk bij hun 
manier van werken. Dat was de opzet en is inmiddels bevestigd door de gebruikservaringen van patiënten en personeel, 
sinds de oplevering in april 2020.

Ruimtes anders indelen
Bij de renovatie zijn vier voormalige separeercellen omgebouwd tot twee moderne, niet afgesloten intensieve zorgunits. 
Daar kan iemand in crisis nu één-op-één begeleid worden. Met als noodvoorziening een extra beveiligde kamer. Via 
een multifunctioneel beeldscherm is contact altijd mogelijk. En kan iemand zelf de temperatuur en het licht instellen, 
de lamellen bedienen, de ramen openen en muziek of een film opzetten. Daarnaast zijn er zogeheten comfortrooms, 
twee huiselijke woonkamers, sport- en activiteitenruimtes en een centrale, open ontvangstruimte ingericht. Verder zijn 
kantoorruimtes opgeknapt. Gaande het project zijn ook de twaalf patiëntenkamers, inclusief badkamers, gerenoveerd.

Wensen en eisen afwegen
De uitdaging bij dit project zit ‘m in het oplossen van technische vraagstukken en het komen tot goede, weloverwogen 
compromissen, door partijen -ook de uitvoerende- bij de inrichting te betrekken. Het academisch ziekenhuis kent eisen voor 
huisvesting en accreditatie, zoals rondom hygiëne en schoonmaak. En vanuit de vernieuwde zorgvisie wensen gebruikers 
meer aandacht voor welzijn en de menselijke maat. De kunst is dat veiligheid en welzijn in balans zijn of elkaar versterken. 
Zo dragen warme huiselijke kleuren, geluiddempende, zachte materialen en meubels bij aan een prettige omgeving, waarin 
angst, stress en agressie minder kans krijgen. Dat is beter voor het herstel en veiliger.

Op maat en met zorg inrichten
Woonkamers hebben geen deuren en sleutels worden niet meer gebruikt. Dat helpt tegen een opgesloten gevoel. Een 
persoonlijke pas voor personeel en patiënten regelt wie wanneer tot welke ruimte toegang heeft. De meubels zijn ook open. 
Kasten in de patiëntenkamers hebben geen scharnierende onderdelen vanwege ophangingsgevaar, wel een ruimte aan 
de achterkant om persoonlijke spullen uit het zicht op te bergen. Privacy krijgt ook aandacht in wisselende vloerkleuren 
als visuele ‘grenzen’ van algemene naar persoonlijke ruimtes. Om de kans op bezeren en beschadigen zo klein mogelijk te 
maken, buigen kledinghangers mee, zijn kasten laag, stoeptegels van zacht materiaal en douchekoppen en deurkrukken 
aflopend, en kan de gordijnrails geen gewicht dragen.



Voor AT Osborne begint dit project eind 2018 als consultants Jasper Müller en Wouter van de Siepkamp in de ontwerpfase de 
begeleiding en coördinatie overnemen. Na ruim twee jaar volgt de afronding. Jasper blik terug: “Dit is zo’n project waarvoor 
je dit werk doet: voor patiënten en zorgprofessionals, voor een gezonde samenleving.”



Maastricht UMC+ klaar voor de toekomst
Het verbouwen van een ziekenhuis is een complexe bezigheid. “De ‘winkel’ is altijd open en het is geen kwestie 
van even iets veranderen, want er zit nog een heel logistiek proces achter”, vertelt Jori Stevens, manager vastgoed 
van Maastricht UMC+ (MUMC+). Om het ziekenhuis klaar voor de toekomst te maken ontwikkelde zijn afdeling 
samen met AT Osborne een strategisch huisvestingsplan voor de komende twintig jaar.

Het team Vastgoed en Huisvesting van Maastricht UMC+ wordt geleid door Jori Stevens en directeur Vastgoed en 
Huisvesting Ger Biesmans. Laatstgenoemde was eerder werkzaam bij Laurentius Ziekenhuis Roermond en leidde daar 
ook een grootschalige verbouwing. “Er lag al een lange termijn huisvestingsplan om in fases te verbouwen bij MUMC+, 
maar met een strategisch vastgoedplan voor de langere termijn kunnen we nu nog verder vooruit kijken.”

Kritisch
Het ziekenhuis wil niet uitbreiden, maar wel het aantal vierkante meters beter benutten. Het hoofdgebouw met 
onder andere de kliniek en polikliniek staan op het programma voor de komende jaren. Om tot een degelijk 
huisvestingsplan te komen werd AT Osborne ingeschakeld. Jori: “Wij hebben als vastgoedteam specialistische kennis 
van projectmanagement en kennis van het ziekenhuis, AT Osborne brengt kennis over de landelijke ziekenhuiswereld in. 
Dat is een krachtige combinatie.” Zijn collega vult aan: “AT Osborne is een kritische sparringpartner geweest. Ze kwamen 
aan met data over ziekenhuiszorg, demografische ontwikkelingen, maar ook stelden ze kritische vragen en hebben ons 
geholpen om het totaalplan leesbaar op te schrijven.”

Functies
De coronapandemie zorgde voor kleine verschuivingen in de plannen. Jori: “Ineens bleek thuiswerken toch goed mogelijk. 
Op de polikliniek werden nog veel meer beeldconsulten op afstand ingevoerd. Door dat soort zaken zijn wij goed gaan 
kijken naar de functies van de vierkante meters.” Ook bleek dat het ziekenhuis tijdens de zorgpieken meer IC-bedden nodig 
had. “Het is mooi als je ruimtes flexibel kunt gebruiken, in ons geval konden we de juist gerenoveerde holding- en recovery-
afdeling inzetten als IC-functie. En dan is het handig als die twee functies naast elkaar in het pand zitten.” Ook wordt in de 
komende verbouwing een aparte personeelsingang gecreëerd om stromen te scheiden. “Je kunt maar één keer verbouwen, 
dus het moet in één keer goed. Je kunt nooit honderd procent voorspellen wat je de komende twintig jaar tegenkomt maar 
je kunt er wel voor zorgen dat je je ziekenhuis zo flexibel mogelijk inricht”, zegt Ger Biesmans.

Krachtig
Naast het ontwikkelen en toetsen van het strategisch huisvestingsplan is AT Osborne ook nog betrokken bij advisering 
en programmering, zoals bij de aanbesteding en het vaststellen van enkele programma’s van eisen. “Het fijne aan 
samenwerken met AT Osborne is dat zij een complete dienstverlening aanbieden. Zij weten altijd de goede persoon 
op het goede moment op de juiste plek te zetten. Ze hebben veel kennis van de gezondheidszorg, maar kunnen indien 
gewenst ook een jurist laten aanschuiven en ze spreken ook de taal van bouwwereld. Die combinatie maakt het krachtig”, 
besluit Ger Biesmans.



DSV/verzorgdleven

“Het voor ons geschreven herstelplan  
was vakwerk”
In 2020 werd ouderenzorginstelling DSV|verzorgd leven vol geraakt door Covid-19. Maar er speelde ook een zware 
bestuurlijke en financiële crisis. Nog geen jaar later verkeert DSV weer in optima forma. Directeur Jan de Vries 
over de veerkracht van zijn eigen mensen én over de rol van AT Osborne bij het herstel.

DSV|verzorgd leven verleent in de gemeenten Lisse en Katwijk zorg aan ongeveer 900 cliënten. In de afgelopen jaren werd 
een omvangrijk nieuwbouwprogramma uitgevoerd, onder garantstelling van beide gemeenten. Toen DSV in 2019 niet 
meer aan de financiële verplichtingen kon voldoen, werden de gemeenten hierop aangesproken. Tijd voor hulptroepen, 
in de vorm van Osborner Stijn Kiens en de via AT Osborne ingehuurde interim-bestuurder Hennie Kenkhuis. In korte tijd 
stelden zij een herstelprogramma op, inclusief de reorganisatie van de topstructuur van DSV. Onderdeel van dat laatste 
was de aanstelling van een nieuwe bestuurder om het geheel te bestendigen. Per 1 september 2020 trad Jan de Vries aan 
als nieuwe directeur.

Marstempo
“Als je in dit soort situaties een eerder geschreven herstelplan onder ogen krijgt”, blikt Jan De Vries terug, “is het 
vaak zo dat je opnieuw moet beginnen. Niet in dit geval. Het plan van Hennie en Stijn was vakwerk. Maar inhoudelijk 
rigoureus. We hebben het op marstempo doorgevoerd: de noodzakelijke bezuinigingen, de schuldaflossing, een ander 
aansturingsconcept voor de organisatie en de vernieuwing van vrijwel alle posities binnen het MT en de Raad van 
Toezicht. De kwaliteit van deze gehele operatie blijkt wel uit het feit dat we per 1 januari 2021 financieel alweer helemaal 
gezond waren. We schrijven weer mooie zwarte cijfers.”

Voortvarend
De snelheid van het herstel is inderdaad opmerkelijk. Jan: “Op 1 september kwam ik in functie, en nog voor Kerst hadden 
we vastgoed verkocht waardoor we onze schuldeisers konden afbetalen. Dankzij inspanningen van Hennie, Stijn en 
mijzelf lukte het om bij de gemeenten de hiervoor benodigde samenwerking los te maken. En dankzij de voortvarendheid 
van Stijn wisten wij met de snelle transactie de aanstaande wijziging op de overdrachtsbelasting te ontlopen. Dat heeft 
ons een flinke negatieve impact bespaard, ter grootte van een bedrag met zeven cijfers.”

Veerkracht
Het is een understatement om te zeggen dat 2020 voor DSV een lastig jaar was. Maar dankzij de snelle hersteloperatie én 
de veerkracht van de medewerkers bleef de schade beperkt. Jan: “We kregen de volle laag van de pandemie. Toch bleef 
het ziekteverzuim van onze mensen onder het landelijk gemiddelde. Onze mensen hebben echt veel inzet getoond. Dat 
verdient een groot compliment, zoals ook de kwaliteit van het werk van Stijn en Hennie dat verdient. Voor DSV was 2020 
een catastrofaal jaar met uiteindelijk een buitengewone, en in korte tijd gerealiseerde, goede afloop. Wij kunnen met 
vertrouwen verder werken aan een duurzaam stabiele toekomst.”

Ter nagedachtenis aan Hennie Kenkhuis (19 april 1952 – 17 februari 2021)



MPC Zaandam

‘Werken vanuit onze visie in plaats  
vanuit de regels’
Met een nieuw huurcontract laten zorgorganisatie MPC Zaandam en woningcorporatie Vestia zien dat er wel 
degelijk verandering mogelijk is in zorgland. “Maar het proces was niet makkelijk. We wisten wat we wilden,  
maar het heeft wel even tijd nodig gehad.”

Aan het woord is Leo Groenendaal, de eenkoppige Raad van Bestuur van MPC Zaandam waarin twee woonzorgcentra 
samenwerken. Hij verdiende zijn sporen ruimschoots in de zorg. Al vanaf zijn achttiende werkt hij met heel veel passie 
en plezier in die sector. Eerst als verpleegassistent, later als verpleegkundige, teamleider, ad interim directeur P&O en 
huisvesting, sectormanager en directeur. “In de ouderenzorg, maar ook psychiatrie. Dat hou je alleen vol als je begaan 
bent met het lot van kwetsbare mensen. Inmiddels ben ik alleen beleidsmatig bezig maar de betrokkenheid blijft”, vertelt 
hij bevlogen. 

Dat het anders kan en moet in zorgland weet hij dan ook als geen ander. Maar daarbij lopen zorgorganisaties nog 
weleens aan tegen de regels en kaders. Zo ook in Zaandam. “Zoals veel woonzorgcentra huren wij een gebouw van een 
corporatie. Wij verlenen zorg, Vestia is verantwoordelijk voor het gebouw. Maar een zorggebouw is een bijzonder object. 
Zaken kunnen niet altijd los van elkaar gezien worden en het één beïnvloed het ander.” Onderhoud en reparaties van 
zorgalarmeringssystemen, aanpassingen in aanleunwoningen, storingen in cv-systemen; alles moet met een verhuurder 
besproken en geregeld worden. 

Vakkennis
En dus werd het tijd voor een ander concept vond MPC Zaandam: het onderhoud en de aanpassingen van de volledige 
binnenschil van de woonzorgcentra gaat vallen onder de zorgorganisatie, de buitenschil onder Vestia. Een concept dat 
in Nederland nog maar weinig uitgevoerd wordt. “Dat riep bij Vestia wel heel veel vragen op. En ook juridisch waren er 
wat hobbels te nemen”, zegt Leo Groenendaal. Mede om die redenen vroeg MPC Zaandam hulp aan AT Osborne. “Diverse 
zaken moesten juridisch getoetst worden en daar is vakkennis voor nodig. Daar beschikken ze bij AT Osborne zeker over.”

Verder moesten de gesprekken met de woningcorporatie vlot getrokken worden. “De consultant van AT Osborne 
fungeerde als intermediair, voerde de gesprekken met zowel ons als Vestia. De zorg spreekt een andere taal dan een 
corporatie, maar de consultant van AT Osborne spreekt ze allebei. Dat en de kennis gaf veel vertrouwen. Wij hebben 
kaders meegegeven en vervolgens werd dat voortvarend opgepakt”, legt Leo uit. 

Inmiddels is het nieuwe huurcontract getekend. “Het geeft ons vrijheid om onze zorg in te richten zoals we willen. De 
innovaties gaan hard. Waar een corporatie domotica over een veel langere tijd afschrijft, doen wij dat in een kortere tijd. 
We willen eerder kunnen investeren als dat nodig is. We doen nu ook zelf de woningtoewijzing. De bewoner staat hierin 
centraal. Het moet niet uitmaken of iemand in de aanleunappartementen woont of in het verpleeggedeelte, overal willen 
we dezelfde zorg aanbieden. Aanpassen van woningen kunnen we zelf oppakken. We kunnen veel meer vanuit onze visie 
werken in plaats vanuit de regels.”



Avoord

‘Er is een risico dat je teveel gaat navelstaren’
Corona had een behoorlijke invloed op het eerste werkjaar van Saskia van Opijnen bij zorgorganisatie Avoord. 
Toch lukte het haar en haar managementteam om een blik op de toekomst te werpen. Samen met AT Osborne 
werden de eerste, flinke, stappen gezet naar een nieuwe strategie.

Avoord is een begrip in de regio Etten-Leur en Zundert. De zorgorganisatie biedt niet alleen wonen en zorg in eigen 
woonzorgcentra, maar ook thuiszorg, dagbesteding en palliatieve zorg in onder andere een hospice. “We bestrijken een 
breed palet. Een goede strategie is mede daarom belangrijk; hoe organiseren we duurzame ouderenzorg, hoe kan het 
slimmer, effectiever”, vertelt Saskia van Opijnen. 

Ze kreeg de opdracht mee bij haar aanstelling als bestuurder in juli 2020, maar de pandemie stelde de organisatie 
even voor andere uitdagingen. Toch ging in oktober het strategietraject van start en nu ligt er al een document met 
de kernstrategie. Twee consultants van AT Osborne kwamen Avoord versterken. “Er is een risico dat je teveel gaat 
navelstaren, redeneert vanuit je eigen overtuigingen en de wereld om je heen vergeet. Daarom hebben we bewust AT 
Osborne gevraagd. De consultants hebben niet alleen data en prognoses aangeleverd, maar ons als management ook 
inzicht gegeven in onze kracht maar ook onze verbeterpunten. De inzichten waren heel waardevol.”

Dialoog leiden
De consultants ondersteunden ook de vele dialoogsessies. Want die kwamen er. “We wilden met veel betrokkenen 
in gesprek. Niet alleen om draagvlak te creëren, maar juist ook om input te verzamelen. Het werden allemaal online 
bijeenkomsten, maar dat werd door AT Osborne prima opgepakt en begeleid”, vertelt Saskia. 

Er volgden meetings met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, professionals, vrijwilligers maar ook 
woningbouwcorporaties, gemeentes en het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. “Wij moeten een omslag maken van 
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het gaat niet om de vraag ‘waar heb ik recht op’ maar ‘waar heb ik echt 
hulp nodig’ en ‘wie bepaalt welke hulp ik krijg’. Dat vraagt veel van iedereen die erbij betrokken is. De input van de vele 
stakeholders is voor ons dan ook erg belangrijk. Complimenten voor de consultants van AT Osborne voor het keer op 
keer voorbereiden, faciliteren en leiden van de meetings. Ze moesten continu schakelen tussen de diverse groepen en 
achtergronden van deelnemers, maar dat lukte goed.”

Haalbare dromen
De opbrengsten uit de sessies werden door AT Osborne vertaald en dat leidde tot leidende principes, 
beleidsuitgangspunten en opgaven. Die nog wel verder uitgewerkt moeten worden in een meerjarenplan. Ook hier 
gaat Avoord weer de samenwerking aan en verzorgen consultants van AT Osborne het doorrekenen en het strategisch 
vastgoedplan. “Je kunt wel groots dromen, maar het is ook fijn als het haalbaar is”, besluit Saskia. 



Amsterdam UMC

“AT Osborne snapt onze bedrijfsvoering”
De fusie tussen de universitaire ziekenhuizen AMC en VUmc tot Amsterdam UMC leidde tot een uitgebreid 
(ver)bouwprogramma. AT Osborne is hierbij betrokken als één van de grote leveranciers van met name 
projectmanagement. Emile Spek, directeur Huisvesting en Techniek voor de locatie AMC, over een samenwerking 
die na 12 jaar een volgende fase in gaat.

Gedreven door excellentie. Dat is het credo van Amsterdam UMC, waarin twee van de acht Nederlandse universitaire 
medische centra zijn opgegaan. Bij de fusie is er nadrukkelijk voor gekozen om geen nieuw groot ziekenhuis te 
bouwen, maar om door te gaan op beide bestaande locaties in Amsterdam Zuidoost en op de Zuidas. “En dat”, legt 
Spek uit, “heeft veel projecten gegenereerd in het kader van de vernieuwing van beide locaties. Bijvoorbeeld doordat 
specialismes verschuiven van de ene naar de andere kant. Wij werken daaraan met onze eigen projectmanagers, én met 
projectmanagers uit onze flexibele schil. Daarbinnen is AT Osborne één van onze grote leveranciers.”

Meerdere projecten
De samenwerking loopt al zo’n twaalf jaar. In 2020 was AT Osborne betrokken bij meerdere projecten, zoals de 
vernieuwing van de beddentorens van het AMC. “Dat is een langlopend en groot project”, aldus Spek. “In 2020 is na 
een voorbereidingstraject de uitvoering gestart. Tevens zijn er twee projecten opgeleverd: de High Intensive Care voor 
psychiatrie en de verbouwing van een pand dat wij verhuren aan Macrogen. Ook bij deze twee projecten was AT Osborne 
betrokken, evenals bij de voorbereiding van de verhuizing van verloskunde en neonatale zorg.” Dat was allemaal op 
de locatie Amsterdam Zuidoost. Maar ook op locatie VUmc werkte AT Osborne aan verschillende projecten mee, zoals 
de voorbereiding op de aanbesteding van technische adviseurs en de planontwikkeling voor het RDC (Research & 
Diagnostiek Centrum) en de bouwvoorbereiding voor een nieuwe hematologie-afdeling.

Eén van ons
Al ruim een decennium samenwerken, binnen een veelheid aan projecten. Wat zijn de kwaliteiten die Amsterdam 
UMC ertoe brengen AT Osborne aan boord te houden? Spek: “AT Osborne onderscheidt zich door een bijzonder grote 
kennis van de primaire processen in een ziekenhuis. Ze snappen onze bedrijfsvoering. Zeker aan de voorkant, bij het 
voorbereiden van plannen, speelt dat een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij de vernieuwing van de beddentorens. Dan 
moet je het gesprek aangaan met de verpleegafdelingen die in dat kader moeten verhuizen. Die gesprekken kun je alleen 
voeren als je gezien wordt als één van hen. AT Osborne voldoet aan die eis.”

Specifieke tak van sport
Een ander pluspunt, zo signaleert Spek, is het menselijk kapitaal. “Gelukkig blijven ook bouwprojecten mensenwerk. Dat 
betekent wel dat je er veel goede mensen voor nodig hebt. En AT Osborne beschikt over een grote pool met consultants, 
die gespecialiseerd zijn in onze specifieke tak van sport.” In dat licht bezien is het mooi dat de samenwerking een zeker 
vervolg krijgt. Recentelijk werd het projectmanagement voor Amsterdam UMC opnieuw aanbesteed. Na een grondige 
selectieprocedure op prijs en kwaliteit kwam AT Osborne als één van de winnaars uit de bus.



DUURZAME
LEEFOMGEVING



DUURZAME LEEFOMGEVING
Onze samenleving gebruikt meer van de aarde dan onze planeet aankan. De gevolgen zijn duidelijk 
merkbaar. Stijgende temperaturen, afwisselend extreme droogte en wateroverlast, de uitputting van fossiele 
energiebronnen. Als wij onze omgeving leefbaar willen houden, is er slechts één conclusie mogelijk: het moet 
anders.

AT Osborne is doorlopend op zoek naar hoe het anders kan en helpt publieke opdrachtgevers om wezenlijk bij te dragen 
aan een duurzame leefomgeving. Daarbij hanteren wij een aanpak die draait om integraliteit, strategisch meedenken en 
uitvoering.

Onderwerpen zoals wonen, werken, energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, omgevingskwaliteit, biodiversiteit 
en mobiliteit worden vaak als afzonderlijke vraagstukken opgepakt. Partijen initiëren daarvoor verschillende projecten 
in dezelfde openbare ruimte. Maar het is ook mogelijk om meerdere problemen in één keer op te lossen. Dat komt 
ten goede aan de kwaliteit, de duurzaamheid en de efficiënte besteding van belastinggeld. De (her)ontwikkeling van 
maatschappelijk, publiek en privaat vastgoed tot duurzame gebouwen biedt gelijksoortige kansen: slim investeren in 
gecombineerde oplossingen met opbrengsten op de korte en lange termijn.

AT Osborne legt verbindingen tussen de verschillende leefbaarheids- en duurzaamheidsopgaven. Wij lijnen partijen 
collectief op, destilleren uit de verschillende belangen en meningen een gemeenschappelijke ambitie, en zorgen ervoor 
dat op basis hiervan heldere prioriteiten en keuzes tot stand komen. Zo leidt integraliteit tot een strategie en vervolgens 
tot actie: uitvoering in programma’s en projecten. Ook daarin zijn wij de (bege)leidende partij, die afspraken op de juiste 
manier in contracten laat landen, de juiste spelers aan boord krijgt en de beoogde resultaten behaalt.

Of het nu gaat om de renovatie van een ziekenhuis, de herinrichting van een bedrijventerrein, een gebiedsontwikkeling, 
de aanleg van infrastructuur of waterwerken: wij zorgen ervoor dat duurzaamheid leidend is, dat een project de 
leefomgeving zo min mogelijk belast of -liever nog- er een positieve bijdrage aan levert.

Een integrale aanpak is complex. Maar daar ligt nu net onze kracht. AT Osborne heeft decennia  ervaring met 
veelomvattende, maatschappelijke opgaven met meerdere belanghebbenden. Wij kennen dus ook de betrokken 
partijen; van Rijkswaterstaat, ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen tot aan universiteiten en de 
zorgsector. Wij spreken dezelfde taal en voelen ons nauw verwant met -en medeverantwoordelijk voor- de collectieve 
maatschappelijke duurzaamheidsopgave.

Bij de integrale, duurzame oplossing en uitvoering van opgaven zet AT Osborne multidisciplinaire en multicompetente 
teams in. Wij bieden een breed palet aan deskundigheid, met per domein diepgaande kennis. Bovendien zijn wij 
intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Ons bedrijfspand geldt niet voor niets 
als het meest duurzaam gerenoveerde rijksmonument van Nederland. Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel en 
onze nieuwsgierigheid zijn wij op zoek naar hoe opgaven anders en duurzaam kunnen worden opgelost; voor onze 
opdrachtgevers, voor de maatschappij en voor onszelf.



Omgevingswet zet veel in beweging
De overheid besloot jaren geleden om de kluwen van wet- en regelgeving voor het ontwikkelen en beheren van de 
leefomgeving samen te voegen in een Omgevingswet. AT Osborne werkte mee aan de totstandkoming van deze 
wet, waar al onze projecten en opdrachtgevers mee te maken krijgen. “De kennisbehoefte is enorm; wij hebben 
expertise in huis.” 

Door ondoorzichtigheid van het stelsel duurden besluitvorming en procedures rondom de fysieke leefomgeving 
ellenlang. Voor de ontwikkeling van een woonwijk waren circa 30 besluiten nodig: over waterberging en het 
bestemmingsplan, en van bouw- en milieuvergunning tot een uitrit- en kapvergunning. Het overzicht ontbrak: voor 
wat moet je bij welke (uitvoerende) overheidsinstantie zijn? De noodzaak voor een inhoudelijke integratie van het 
omgevingsrecht werd nog eens onderstreept door een door ons uitgevoerde evaluatie. Onze consultant Erik Visser 
werkte jarenlang vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken mee aan de totstandkoming van deze nieuwe wet. 

Samenhangend omgevingsplan
Door de Omgevingswet kan een gemeente in één omgevingsplan alle regels voor ruimtelijke projecten vastleggen. Het 
wordt bovendien met een digitaal loket makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Wie bijvoorbeeld grond wil 
kopen, kan online in een keer zien wat qua ontwikkeling op die locatie mogelijk is. De nieuwe wet daagt de overheid uit 
om integraal en met oog op de lange termijn te besluiten over bijvoorbeeld de ontwikkeling van een woonwijk. Doordat 
de wet het kader biedt om verschillende beleidsdoelen, bijvoorbeeld op het vlak van de energietransitie, mobiliteit en 
circulair bouwen, in samenhang in het omgevingsplan op te nemen. 

Dat is veelomvattend en niet eenvoudig, en tegelijk van maatschappelijke meerwaarde. Gemeenten streven bijvoorbeeld 
naar meer fietsen en minder auto’s of aardgasvrij wonen, maar hoe kunnen zij die ambities verankeren in het 
omgevingsplan? Met een breed consortium hebben we een staalkaart ontwikkeld om van een visie op de energietransitie 
tot concrete regelgeving in omgevingsplannen te komen. Daarnaast helpen we overheden, zoals de gemeente Zwolle, 
met het opstellen van een omgevingsvisie.

Invullen van kennisbehoefte
De kennisbehoefte over de Omgevingswet is enorm, merken we. Al onze afdelingen en opdrachtgevers hebben er bij hun 
projecten mee te maken. Omdat we jarenlang aan de nieuwe wet meewerkten, hebben we expertise opgebouwd over 
de impact van de wet. Zo betekent het bundelen van wet- en regelgeving bijvoorbeeld een andere houding en werkwijze 
voor teams van betrokken instanties. Voor zo’n veranderopgave biedt AT Osborne advies en begeleiding op het vlak van 
organisatie, cultuur en gedrag. 

Daarnaast verzorgen we trainingen, zoals bijvoorbeeld voor de Omgevingsdienst Utrecht. Erik: “Van de secretaresse 
tot de directeur: alle driehonderd medewerkers kregen de beginselen van de wet uitgelegd.” Dat hele spectrum aan 
activiteiten maakt ons werk bijzonder en betekenisvol. We staan als bureau met onze voeten in de klei én zitten aan tafel 
bij overheden. Onze consultants werken zowel aan wet- en regelgeving als aan de uitvoering en aan alles daartussen. Wie 
betrokken partijen en hun belangen kent, kan die ook goed met elkaar verbinden voor maatschappelijke meerwaarde.  



Versterking Houtribdijk – 26 kilometer  
tussen Marker- en IJsselmeer
De versterking van de dijk was een indrukwekkend project. Benieuwd hoe de dijkversterking is aangepakt en hoe 
hierbij samengewerkt is met veel mensen en partijen? In onderstaande video vertellen de dijkwerkers waarom 
de Houtribdijk-versterking zo bijzonder is. Ook de fietsers en kitesurfers komen aan het woord: hoe hebben zij de 
versterking beleefd?

Steen, zand en nieuwe natuur
Rijkswaterstaat heeft een deel van de dijk versterkt met breuksteen. Een ander deel van de dijk is versterkt met brede 
zandige oevers. De zandoevers zijn begroeid en lopen geleidelijk af (ongeveer 70 m boven water, 70 m onder water). Het 
zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. Ook vinden nieuwe planten- en diersoorten hier hun habitat. Dit is 
de eerste toepassing wereldwijd van zo’n zandige versterking in een stilstaand zoetwatermerengebied.

Met het bij de zandwinning vrijgekomen slib is Trintelzand ontwikkeld, een nieuw natuurgebied van meer dan 500 ha. Zo 
ontstaan nieuwe kansen voor natuur en wordt bijgedragen aan een betere waterkwaliteit in het Markermeer. Ook is bij 
Lelystad een nieuw watersportstrand aangelegd voor wind- en kitesurfers.

Rol AT Osborne
AT Osborne verzorgt in opdracht van Rijkwaterstaat in de periode 2016 tot en met 2021 het contractmanagement 
van de dienstenovereenkomsten die in het kader van de versterking met ingenieurs- en onderzoeksbureaus gesloten 
werden. Ook na afronding van de Houtribdijk-versterking loopt de opdracht door. De focus verschuift in deze fase naar 
programma’s met universiteiten en onderzoeksbureaus gericht op het morfologisch en ecologisch gedrag van de dijk en 
het natuurgebied Trintelzand.

Bijzonder aan het project was de samenwerking vanuit verschillende disciplines. Zo konden ideeën over 
meekoppelkansen voor natuur en recreatie ook nog tijdens de uitvoeringsfase daadwerkelijk gerealiseerd worden. 
Goede contractuele arrangementen waarmee ook de interactie tussen disciplines vanuit verschillende partners effectief 
kon plaatsvinden, droegen daar aan bij. Regelmatige contactmomenten tussen Rijkswaterstaat en contractpartners 
maakten dat tijdige (contractuele) bijsturing mogelijk was. Dit heeft bijgedragen aan het binnen projectkaders 
realiseren van de versterking. Partners geven aan trots te zijn op hun bijdragen. Ook zijn ze tevreden over de eigen 
resultaten die ze konden boeken. Dit project laat zien dat contractuele taakverdelingen geen beletsel hoeven te zijn 
voor succesvolle samenwerking. De (onderlinge) aandacht voor de betrokken mensen van de verschillende partners 
leidde tot langlopende betrokkenheid van mensen en daardoor continuïteit in kwalitatief goede leveringen vanuit 
dienstverlenende partners.



De basis voor een circulair en verdicht  
Buiksloterham
Het voormalige industriegebied Buiksloterham strekt zich met circa 100 hectare uit langs de westelijke zijde van 
de centrale IJ-oevers in Amsterdam-Noord. De ambities van de gemeente voor dit areaal tuimelen over elkaar 
heen: Buiksloterham is een beoogd circulair boegbeeld met een productieve wijkeconomie en in totaal 8.765 
woningen. AT Osborne werkte mee aan de totstandkoming van de investeringsnota die aan de basis staat van de 
realisatie van deze ambities.

De ontstaansgeschiedenis van wat uiteindelijk de Investeringsnota Buiksloterham 2020 is geworden, gaat terug tot 2007. 
De crisis van 2008, andere hobbels in het traject en nieuwe inzichten leidden ertoe dat in 2019 een doorstart nodig was. 
AT Osborne schoof in de persoon van projectmanager Puck Kole aan bij het gemeentelijk projectteam. Concreet doel 
was de totstandkoming van de investeringsnota. Dit lukte door het plan en de diverse ambities en thema’s integraal te 
benaderen, het proces uit te lijnen, alle partijen betrokken te houden en een tijdspad met deelstappen op te stellen. 
November 2020 werd de investeringsnota vastgesteld.

Nieuw groen op nieuw land
Als medeauteur van de nota en lid van het projectteam was Puck betrokken bij specifieke onderdelen van het project. 
Bijvoorbeeld bij de Opgave Groen, waartoe ook het plan behoorde voor de in het gebied aanwezige vervuilde grond. 
Vanuit de circulaire ambitie van de gemeente was het de wens om deze grond in het gebied te houden. Dat bespaart 
immers de CO2-uitstoot van de bij afvoer af te leggen kilometers en de verwerking zelf. Als oplossing werd bedacht om 
met de licht verontreinigde grond nieuw land aan te maken in het IJ en het naastgelegen Johan van Hasseltkanaal, en 
daar nieuw groen op te realiseren. In eerste instantie een gevoelig punt voor omwonenden, dat tijdens bijeenkomsten 
geadresseerd werd. Puck was medeorganisator van verschillende participatie- en inspraakmomenten en nam deel aan 
veel overleg met architecten, ontwikkelaars, ondernemers, particuliere erfpachters en (toekomstige) bewoners.

Wereldprimeur
Eén ambitie van Buiksloterham is om een productieve wijk te zijn: een gebied waar naast wonen ook werken een plaats 
krijgt. Puck was verantwoordelijk voor de werkgroep die hieraan handen en voeten gaf. Hieruit kwam de wereldprimeur 
voort dat alle in Buiksloterham te realiseren woongebouwen in de plinten ruimte zullen bieden aan productieve 
bedrijvigheid. Dat wil zeggen: ambachten, opslag van producten en andere bedrijvigheid maar geen kantoren. Ook 
werden bijbehorende eisen aan de gebouwen opgesteld, zoals verzwaarde vloeren, hoge plafonds en mogelijkheden 
voor laden en lossen.

Duurzame leefomgeving
Met de Investeringsnota Buiksloterham 2020 als basis kan de gemeente Amsterdam nu concreet verder bouwen aan een 
circulaire woon/werkwijk, waar met gerecyclede grondstoffen en materialen in hoge dichtheid gebouwd kan worden 
aan energie-neutrale en energieleverende nieuwbouw. Door een rol te spelen in de totstandkoming van de nota, heeft AT 
Osborne bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe, duurzame leefomgeving in Amsterdam-Noord.



Emissieloze dijkversterking
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) beoogt 1.300 kilometer aan dijken te versterken. Daarbij 
is het de ambitie, mede vanwege de gedeeltelijke nabijheid van Natura 2000 gebieden, om de bijbehorende 
werkzaamheden emissieloos uit te voeren. In het kader van het project Dijkversterking Rijnkade zocht AT Osborne 
het uit. Belangrijkste conclusie: voor dit project is emissiereductie mogelijk en voor toekomstige projecten ligt 
volledig emissieloze uitvoering in het verschiet. Mits je de ambities en doelstellingen voor projecten tijdig en 
helder formuleert.

Samen met provincie Gelderland, gemeente Arnhem, de HWBP-programmadirectie en Hogeschool Arnhem – Nijmegen 
(HAN) heeft waterschap Rijn en IJssel als pilot de ambitie om het HWBP-project Dijkversterking Rijnkade emissieloos 
te realiseren. Indien dit slaagt, kan dit marktpartijen stimuleren om de kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn voor 
toekomstige emissieloze dijkversterkingen. In opdracht van het waterschap zocht AT Osborne uit of emissieloze 
uitvoering voor het project Rijnkade technisch, financieel en juridisch haalbaar is. Een vierkoppig team (Jan Willem 
Kuil, Joost Meuffels, Marko Marskamp en Jack Rouwendaal) ging ermee aan de slag. De focus lag op een emissieloze 
bouwplaats en de inzet van door waterstof en/of elektriciteit aangedreven bouw- en transportmaterieel. Om de 
mogelijkheden in kaart te brengen, sprak het onderzoeksteam met het projectteam Rijnkade Arnhem over ontwerp- en 
uitvoeringskeuzes. Ook waren er gesprekken met aannemers, leveranciers en deskundigen. Daarnaast vond deskresearch 
plaats, naar marktontwikkelingen en vergelijkbare projecten.

Te weinig zwaar materieel
Uit de inventarisatie kwam naar voren dat licht elektrisch aangedreven materieel behoorlijk ruim beschikbaar en 
leverbaar is. Dat geldt in beperktere mate voor middelzwaar materieel. Zwaar materieel en door waterstof aangedreven 
materieel is niet of nauwelijks beschikbaar. In Nederland ontstaat ondertussen aanbod van naar emissieloos 
omgebouwd conventioneel materieel. De schaarste aan zwaar materieel maakt het voor Rijnkade technisch niet 
haalbaar om de dijkversterking emissieloos uit te voeren. Het project was ook al te ver gevorderd om voor andere 
(lichtere) materialen te kiezen, en daarmee voor de inzet van licht en middelzwaar emissieloos materieel.

Proportionele randvoorwaarde?
Vanwege de technische onhaalbaarheid kwam de financiële haalbaarheid voor Rijnkade niet volledig aan de orde. Wel 
werd gekeken naar de juridische haalbaarheid: is het aanbestedingsrechtelijk mogelijk om emissieloze uitvoering als 
randvoorwaarde te stellen? Dat kan alleen als het proportioneel is. Momenteel is dit niet het geval, omdat de gevraagde 
oplossing technisch niet gangbaar is. Het project Rijnkade kan wel andere eisen stellen (zoals procentueel minder 
emissies) en zo marktpartijen verleiden om de uitdaging aan te gaan.

Het goede nieuws
Het goede nieuws is dat de mogelijkheden voor emissieloze uitvoering in de toekomst toenemen. De ontwikkeling 
van emissievrij en -arm materieel verloopt snel. Bovendien zijn er initiatieven die de aanschaf hiervan promoten en 
faciliteren. Het onderzoeksrapport van AT Osborne is enthousiast ontvangen door de opdrachtgever en de HWBP-
gemeenschap, maar ook door partijen zoals ENI (Emissieloos Netwerk Infra). Dit programma propageert emissieloze 
uitvoering als randvoorwaarde bij aanbestedingen, zodat het voor aannemers (en fabrikanten) de moeite waard wordt 
om erin te investeren.



Breed en nieuw kennisovezicht
AT Osborne heeft het onderzoek uitgevoerd vanuit verschillende binnen het bureau aanwezige disciplines: 
projectexpertise, financiële en juridische kennis. De opdracht gevende partijen waren intensief bij het proces betrokken 
en bij publieke en private partijen aanwezige kennis werd ontsloten. Dit leidde tot consensus en draagvlak over de 
uitkomsten. De stuurgroep (waterschap Rijn en IJssel en gemeente Arnhem) heeft de provincie Gelderland verzocht om 
extra middelen ter beschikking te stellen voor een zo emissieloos mogelijke uitvoering. De opbrengst van het onderzoek 
is een breed en nieuw kennisoverzicht omtrent een belangrijk onderwerp. Het kan eraan bijdragen dat dijkversterkingen 
en ook andere bouwactiviteiten in de toekomst steeds vaker emissieloos worden uitgevoerd. Dat brengt de duurzame 
leefomgeving weer een stap dichterbij.



Zoektocht naar een stip op de  
klimaatadaptatie-horizon
Klimaatadaptatie is een belangrijke onderwerp voor meerdere overheden. Daarom werken zij in regio’s samen 
aan de ontwikkeling van een Regionale Adaptatie Strategie (RAS). AT Osborne levert als adviseur een faciliterende 
bijdrage, onder meer voor het netwerk Water & Klimaat Zuidwest Utrecht.

Een RAS is een strategische document, gezamenlijk vastgelegd door de partijen van een regionale samenwerking. 
Vier thema’s staan centraal: het voorkomen van wateroverlast, het voorkomen van schade en verlies van levens bij 
overstromingen, het omgaan met droogte en het voorkomen van hittestress in steden. Opvallend is dat er voor een RAS 
geen cijfermatige of normeringsdoelstellingen zijn vastgelegd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Regionale Energie 
Strategie (RES), waarbij de doelstelling (35 TJ in 2050) wel exact is omschreven. De vraag is dan hoe je precies invulling 
geeft aan een RAS.

Noodzakelijk maar niet eenvoudig
Water & Klimaat Zuidwest Utrecht is een netwerk van 14 gemeenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de 
veiligheidsregio en provincie Utrecht. Met hen werken wij als AT Osborne aan het vastleggen van een visie, ambities, 
streefbeelden en doelstellingen voor de regio op het gebied van klimaatadaptatie. De visie blinkt uit in eenvoud: 
samen werken aan een klimaatbestendig en water-robuuste regio in 2050. Het formuleren van concrete doelstellingen 
is noodzakelijk, maar minder eenvoudig. Om hier stappen in te zetten, hanteert AT Osborne een specifieke aanpak. 
De basis daarvan is dat wij de direct betrokken ambtenaren faciliteren en stimuleren om met elkaar tot de juiste 
formuleringen te komen.

Beelden, woorden & cijfers
De verdere invulling van de RAS voor Zuidwest Utrecht betreft de doelstellingen, de exacte formulering van de strategieën 
en de afspraken. Dit doen we in een twee stappen. Ten eerste ontwikkelen we samen met onze partners een streefbeeld: 
een visualisatie met foto’s en tekeningen van hoe een klimaatbestendige en water-robuuste regio er uit ziet. De tweede 
stap is dat we de begrippen klimaatbestendig en water-robuust betekenis geven in woorden en cijfers. Daarbij is het doel 
om, analoog aan de RES, een getalsmatige stip op de horizon te zetten.

Bonte verzameling
Helaas gaat het hierbij niet om één getal, maar om een bonte verzameling van cijfers in allerlei verschillende situaties. 
Denk aan het begrip klimaatbestendig voor steden en dorpen. Betekent dit dat in 2050 alle tunnels toegankelijk moeten 
blijven bij een plensbui van 60, 70 of 80 mm per uur? Of betekent dit dat alleen de nieuwbouw droog blijft en dat 10, 20 
of 30% van de bestaande bebouwing overlast mag ervaren? Hetzelfde geldt voor het begrip water-robuust in landelijk 
gebied. Betekent dit dat geen enkele boer of natuurgebied watertekort heeft tijdens de zomer? Of geldt dat dan alleen 
voor speciale gebieden en functies? Ook bij hittestress spelen dergelijke vragen. Accepteren we een aantal graden 
verschil in gevoelstemperatuur tussen stad en platteland? En hoeveel dan?

Aan de hand van dergelijke vragen geven we betekenis aan de woorden ‘klimaatbestendig en water-robuust in 2050’, en 
zetten we een heldere stip op de horizon voor de verschillende adaptatie strategieën.



Een frisse blik op projecten van  
Hoogheemraadschap van Rijnland
Als specialist op het gebied van infrastructuur een blik werpen op projecten bij het oudste waterschap van 
Nederland. Dat was de opdracht voor consultant Tom Kremers vorig jaar. Het Hoogheemraadschap van Rijnland 
vroeg AT Osborne om een evaluatie uit te voeren voor hun niet-routinematige projecten.

Daarbij vroeg het waterschap om een team consultants met een andere achtergrond. “Om een frisse blik te werpen op 
hun aanpak van, voornamelijk eenmalige projecten. De water- en infrawereld werken op een andere manier en er valt 
een hoop over en weer te leren”, verduidelijkt Tom Kremers. 

Onder de loep
Hij nam, als één van de vijf consultants, ervaring mee van projecten bij en voor ProRail, Schiphol, Rijkswaterstaat, 
Provincie Noord-Holland en diverse gemeenten. Collega’s van AT Osborne waren eerder al gevraagd een quickscan uit 
te voeren voor een project van het waterschap, Haarlem Waarderpolder (HWP), maar daaruit kwamen meer vragen naar 
voren. “Het Hoogheemraadschap wilde graag hun aanpak voor het hele portfolio aan ‘niet-routinematige’ projecten 
onder de loep nemen. Hiervoor hebben we naast HWP nog meer projecten onderzocht.”

Gedrag
In krap drie maanden tijd dook het team van AT Osborne in de wereld van bijzondere waterprojecten. “We gingen aan 
de slag met vragen ‘hoe pakt Rijnland hun projecten aan’, ‘wat is hun marktbenadering’, ‘welke keuzes worden gemaakt 
en waarom’ en ‘welke verschillen zien we tussen de projecten’. Gaandeweg kwamen we erachter dat de gedefinieerde 
processen en procedures binnen Rijnland in de basis duidelijk zijn, maar er nauwelijks afspraken waren over de manier 
waarop binnen het waterschap wordt samenwerkt en gecommuniceerd. Hierbij gaat het ook over houding en gedrag.”

Basis
“Dit is tijdens de evaluatieperiode meteen opgepakt en besproken door mijn collega’s. Het kan niet zo zijn dat een klant 
verrast wordt in het eindrapport. Als ons iets opvalt dan verifiëren we dat in gesprekken, we schakelen continu met de 
klant. Op elk niveau.” Tijdens de evaluatieperiode werden daarom aanvullend online sessies gepland met medewerkers 
over de kernwaarden van het Hoogheemraadschap van Rijnland. “Het ging daarin over ‘the way of doing things’. Daarin 
zit uiteindelijk de basis voor de onderlinge samenwerking om binnen een waterschap je projecten zo goed mogelijk te 
realiseren.”

Strippenkaart
Ook bij de implementatie van het advies is AT Osborne beschikbaar gebleven voor aanvullende vragen of hulp. “Voor 
dit traject hebben we een strippenkaart afgesproken. Het Hoogheemraadschap kan zo bepalen of ze nog hulp van ons 
kunnen gebruiken bij het oppakken van zaken. Op deze manier hebben we samen met de klant snel kunnen schakelen.”



Alternatieve projectontwikkeling  
voor energietransitie
De ene na de andere gemeente laat bewoners zien wat voor hun wijk de beste oplossing is om los te komen van 
aardgas. Populair is het lage temperatuur warmtenet, maar dat redt het vrijwel nergens zonder subsidie. Moeten de 
belastingen omhoog om overal in het land subsidie te kunnen geven? Misschien, maar interessant is dat een warmtenet 
veel meer kan leveren dan alleen warmte. Koude en bestrijding van energiearmoede zijn twee uit een lange reeks extra 
waarden die dit net kan leveren. Voor koude willen klanten betalen, dat brengt de vraag om subsidie omlaag. Voor 
armoedebestrijding willen overheden betalen, dat betekent extra onderbouwing voor subsidie.

De investeringsbeslissing in een warmtenet lijkt er met zoveel extra waarden niet eenvoudiger op te worden. 
Investeerders en zeker hun financiers stellen eenvoud op prijs, want dat helpt om risico’s te kunnen inschatten. 
Belangrijk is om hen het leven te veraangenamen, opdat zij niet afzien van warmtenetten nu juist deze zo populair 
lijken. De consultants van AT Osborne ontwikkelden samen met OOZE Architects een methode van projectontwikkeling 
die helpt om een lage temperatuur warmtenet op breken in een reeks stappen. Deze kleine en grotere stappen zijn met 
weinig risico te zetten en zonder spijt, no regret.

Bovenstaande alternatieve projectontwikkeling lijkt radicaal en nieuw, maar dat valt reuze mee. Ook in de traditionele 
projectontwikkeling worden relevante stakeholders en maatregelen in beeld gebracht en willen zij bepaalde 
doelstellingen en resultaten behalen. Waar zit het verschil dan in? Wij stellen voor op zoek te gaan naar alternatieve 
combinaties van deze maatregelen en stakeholders, dit te vertalen naar kleine no-regret stappen zodat doelstellingen en 
resultaten wel worden behaald.



Fiets-treincombinatie een volwaardig  
alternatief voor de auto
In weer en wind konden zij zich er al fietsend als ervaringsdeskundigen in vastbijten: hoe optimaliseer je de reis 
van deur tot deur op een toekomstbestendige manier? Als consultants bij AT Osborne werken Joeri van Mil en 
Jerom Marseille nu verder aan het concept van de fiets-treincombinatie als volwaardig alternatief voor de auto.

Joeri: “Het vraagstuk van duurzame mobiliteit wordt steeds urgenter. Mensen verplaatsen zich dagelijks op grote 
schaal, maar klimaatafspraken, stedelijke woningbouwopgaven en de stikstofproblematiek stellen daar fysieke en 
milieutechnische grenzen aan. De trein op zich is geen volwaardig alternatief voor de auto, want die rijdt alleen van 
station naar station. Wij willen een oplossing van deur tot deur. Die zien wij in de fiets-treincombinatie. De inzet is om van 
die twee vervoersmiddelen één comfortabele ervaring te maken.”

Jerom: “Ik concentreer mij op de first mile, de route van huis naar station. Van de treinreizigers komt 47% op de fiets 
naar het station. Dat kan beter. Je moet dan meer doen om mensen uit de auto te halen. Dat kan door autogebruik te 
ontmoedigen met bijvoorbeeld minder en duurdere parkeerplaatsen, maar ook door de fiets-trein ervaring te verbeteren 
met onder andere betaalgemak en een korte afstand tussen stallingen en perrons. En we moeten reizigers opvoeden. 
Bijvoorbeeld door het aantal parkeerplaatsen in nieuwbouwwijken te beperken tot een minimum, maar daar dan wel 
goede fietsroutes naar stations aan te leggen.”

Klein beginnen
Joeri: “Elk nieuw domein dat je als adviesbureau betreedt, begint klein. Soms omdat een opdrachtgever je een vraag 
stelt, soms omdat je er zelf mee aan de slag gaat en zo expertise en bekendheid opbouwt. Jerom en ik ontwikkelen een 
visie op dit onderwerp, samen met een collega van een ander bureau en een wetenschapper van TU Delft.”

Jerom: “Op LinkedIn publiceren we artikelen over de fiets-treincombinatie. Daarmee laten we zien dat AT Osborne er 
serieus mee bezig is. En het geeft ons de kans om ons hierin te verdiepen. Daar ben ik blij mee, want ik vind dit al heel 
lang interessant. En is dat niet het mooiste dat er is: je verdiepen in iets wat je interessant vindt?”

Fietsdividend
Joeri: “Toen ik in Delft studeerde, woonde ik in Amsterdam. Ik zat veel op de fiets van en naar stations en probeerde 
toen al steeds mijn reis te optimaliseren. In de stad behaal je echt winst als je de fiets meer ruimte geeft dan de auto. Er 
ontstaat dan fietsdividend: de ruimte die je wint, keer je uit aan de stad, bijvoorbeeld in de vorm van meer groen voor 
meer leefbaarheid en klimaatadaptatie.”

Jerom: “Tijdens mijn studie in Wageningen liep ik stage bij het ministerie in Den Haag. Daar kun je niet eens komen 
met de auto. Ik ervoer toen zelf dat de fiets-treincombinatie heel normaal kan zijn. Nu hoop ik daar bij AT Osborne echt 
stappen in te zetten. Samen met overheidsopdrachtgevers kunnen we Nederland hiermee in de breedste zin van het 
woord mooier en beter maken.”



“Aanzet voor duurzame bouwtoekomst”
Circulair bouwen kan. Dat laat het inspirerende project De Warren in Amsterdam zien. “Het is pionieren op alle 
vlakken, schipperen tussen onze idealen en de kosten, maar wij zijn zo gedreven dat we graag de extra stappen 
zetten die nodig zijn”, zegt Chandar van der Zande, voorzitter van het duurzame woonproject.

De ‘we’ waar de 35-jarige over praat zijn hij en de 49 anderen, die betrokken zijn bij De Warren; een particuliere 
wooncoöperatie. Een bijzondere vorm en dat is eigenlijk alles aan De Warren. In Amsterdam verrijzen de komende 
anderhalf jaar 36 energiepositieve huurappartementen in de sociale en middensector. Ze worden gebouwd en verhuurd 
door vijftig initiatiefnemers die zich verenigd hebben in de wooncoöperatie. De innovatie zit hem niet alleen in de bouw 
(gebruik maken van duurzame materialen), maar ook in de vorm (een woongemeenschap waar naast 36 appartementen 
ook gemeenschappelijke ruimtes zijn om samen te leven).

Bergen
Het begon met een groep vrienden die duurzame festivals organiseerde. “We wilden iets voor de langere termijn en 
vonden uiteindelijk een stuk grond in Portugal waar we een duurzame boerderij runnen. We wilden ook in Nederland een 
woongemeenschap opzetten en waren dat al aan het onderzoeken toen we lazen dat de gemeente Amsterdam een stuk 
grond wilde vrijgeven voor een duurzaam wooninitiatief. De droom en de plannen hadden we al en we hadden het idee 
dat we het wel konden realiseren. Want als je met zoveel bent kunt je bergen verplaatsen.”
En die bergen kwamen ze zeker tegen. In eerste instantie het papierwerk voor de tender: financiële plannen, 
businesscases, bouwplannen. Daarna volgde de zoektocht naar een architect, bouwkundig adviseurs en een aannemer. 
“We konden in het begin alles binnen ons eigen netwerk oplossen. Maar gaandeweg hadden we meer experts van buiten 
nodig. Zeker ook voor de complexe juridische vraagstukken, zoals de certificering van gerecycled hout, aanbestedingen, 
de contracten met aannemers. Daarvoor vroegen we AT Osborne, die hebben daar genoeg ervaring mee.”

Risico’s
Een grote uitdaging was het zoeken van een aannemer die het project aandurfde. “De woningmarkt staat onder 
grote druk. Er is veel vraag, de prijzen gaan daardoor omhoog en de risico’s van een dergelijk project kunnen groot 
lijken omdat het onbekend is. Niet iedereen durft dat aan.” De aannemer met de toepasselijke naam ToekomstGroep 
uiteindelijk wel. “Het voordeel is dat we een wooncoöperatie zijn, wij hebben geen winstoogmerk en steken het geld 
liever in duurzaamheid. Maar het is wel moeilijk om keuzes te maken.” Chandar doelt daarmee op de kosten van 
materialen. Appartementencomplex De Warren zou voornamelijk in hout uitgevoerd worden. Nog steeds zijn alle muren 
van houten CLT-platen en wordt houtskeletbouw toegepast, maar inmiddels zijn er ook vloeren van beton gekozen 
vanwege de kosten.
Een deel van de gevel wordt ook in hout uitgevoerd; van al gebruikte meerpalen en oude scheepsplanken wordt een 
geraamte gemaakt. “Dat leverde wel veel gedoe op. De meerpalen waren natuurlijk niet bedoeld als bouwmateriaal en 
dus moet je onderzoeken of het wel brandveilig is, of de bouwkwaliteit voldoende is, of het hout wel duurzaam is.”



Schouders eronder
Niet voor alles hoeven de initiatiefnemers van De Warren het wiel zelf uit te vinden. Al eerder toegepaste innovaties 
worden gebruikt zoals de energieheipalen. “De heipalen halen warmte of kou uit de bodem voor de vloerverwarming. 
Het bestond al maar wij laten nu zien hoe je het kunt toepassen. Dat is ook het doel van De Warren; laten zien wat er 
kan. Straks kun je als bouwbedrijf niet gaan roepen ‘dit kan niet’. Want wij hebben het dan al geprobeerd. De ideeën, de 
rekenmodellen, de blauwdruk liggen er al. We hopen hiermee echt iets in gang te zetten.”

“De gemeente Amsterdam heeft grond aangeboden en ze denken echt mee. Wetten en normen zijn streng en zijn er niet 
voor niets maar soms is het volgen van de intentie van de wet voldoende. Dat stimuleert. De Provincie Noord-Holland 
heeft besloten om zo circulair mogelijk te bouwen. Daarmee stimuleren ze ook bedrijven om daarin mee te gaan. Maar 
uiteindelijk moet er meer gebeuren. De prijs voor het maken van nieuwe producten zou omhoog moeten. In die prijs 
moet je ook de kosten van milieuschade meenemen. Dan wordt het verschil tussen het hergebruiken van materialen en 
nieuw produceren kleiner. Dat prikkelt echt. En de circulaire economie vraagt erom dat iedereen zijn schouders eronder 
gaat zetten; de overheid, bedrijfsleven en burgerinitiatieven zoals De Warren. Want alleen met een tof initiatief dat 
inspireert red je het niet.”



“Zoveel mogelijk van het gas los met  
hybride energienet”
Een energiebesparing van bijna 4 procent per jaar en zoveel mogelijk van het gas los. Die torenhoge ambities had 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het begon met één gebouw maar het werd een megaproject. Inmiddels ligt 
er een goed werkend hybride energienet. “Wij laten gewoon zien dat het werkt.”

Aan het woord is Toon Buiting. Hij is energiecoördinator van de divisie Campus & Facilities van de Radboud Universiteit. 
Samen met collega Diederick Hilckmann, specialist Winstallatie van de afdeling beheer, is hij verantwoordelijk voor de 
enorme energietransitie die de campus heeft gemaakt. En ze zijn trots. “Het is een slim systeem en een mooi voorbeeld 
voor andere campussen”, zegt Toon.

Maar waar gaat het nu om in Nijmegen? Het verhaal begint bij een oud ketelhuis uit de jaren zestig. Dat voorzag 
gebouwen van de campus van warmte. Het systeem was toe aan vervanging. Op de campus kwam het idee om warmte-
koude opslag (WKO) toe te gaan passen voor één gebouw waarbij grondwater uit de bodem als energiedrager wordt 
gebruikt voor koelen of verwarmen.

Efficiënt
In de eerste uitvoering bij het Huygensgebouw bleek er een koude-overschot te zijn en om die ongelijkheid op te heffen 
werd er een koppeling gemaakt met nog een gebouw. En zo ging het balletje rollen. Onder de campus bleek al een stelsel 
van leidingen te liggen dat daarvoor prima gebruikt kon worden. “Hoe meer gebouwen we aansluiten hoe efficiënter 
het wordt. Het ene gebouw heeft veel meer warmte over en het andere gebouw heeft dat juist weer nodig”, verduidelijkt 
Toon.

Daarmee ontkracht het team van Radboud Universiteit ook meteen de mythe dat een energietransitie nauwelijks 
mogelijk is bij oude, monumentale, panden. “Nieuwe gebouwen zijn extreem goed geïsoleerd en hebben dus snel vraag 
naar kou. Oude gebouwen vragen meer warmte maar willen graag hun kou kwijt. Een mooie combinatie dus.”

Complex
Het lukte het vastgoedteam prima om alle mogelijkheden van de individuele panden te inventariseren, maar om het hele 
project in goede banen te leiden zochten ze de hulp van AT Osborne. Toon: “Het werd steeds omvangrijker en dan kom 
je bij grote aanbestedingen uit. Daarnaast wilden we ook de nieuwbouw erbij betrekken maar die projecten liepen al en 
moesten weer aangepast worden. AT Osborne heeft ons daarbij geholpen. Zij spreken enerzijds de taal van de technici, 
maar hebben ook de ervaring en competenties om technisch complexe vraagstukken bestuurlijk voor te bereiden.”

AT Osborne maakte samen met het team een goed onderbouwd integraal plan. Dat werd goedgekeurd, en toen ging het 
hard. “De eerste fase was redelijk simpel en snel te realiseren en dat maakte iedereen enthousiast. We hadden de wind 
mee”, lacht Toon.



Vijfde generatie
Alleen bij zware vorst maakt de campus gebruik van gasgestookte cv-ketels om de oude panden extra te verwarmen. Op 
deze manier lukte het de campus om 660.000 kuub gas per jaar te besparen.

Toon: “Overal wordt gesproken over vierde generatie warmtenetten. Maar ik durf te zeggen dat wij al een vijfde generatie 
net hebben. In de verwarmingsbranche is de basis nog steeds een energienet dat gebaseerd is op hoge temperaturen. 
Daarvoor heb je altijd veel fossiele brandstoffen nodig om op die waarden te komen. Wij laten zien dat het met lage 
temperaturen ook werkt. Ik daag meer mensen uit om dit te gaan doen.”

Gas geven
De Radboud Universiteit is bezig met meer koppelingen op de campus en gebruikt nu ook zonnestroom om het 
elektragebruik terug te dringen. Verder worden steeds meer panden voorzien van energiezuinige en duurzame 
LED-armaturen. En er zijn plannen om ook het naastgelegen UMC bij het energienet te betrekken. Net als de 
studentenhuisvesting die op de campus gevestigd is. Toon: “Met de kennis en ervaring die we nu hebben kunnen we nog 
veel meer doen. En als we zo doorgaan dan zijn we in 2050 energieneutraal.”



Samen speuren naar invulling zorgplicht  
voor waterschappen
Een zoektocht. Zo omschrijft Robin Biemans van kenniscentrum STOWA het project waarvoor hij AT Osborne 
inschakelde. Het doel is om, voor waterschappen en provincies, handen en voeten te geven aan de zorgplicht 
voor een veilige regionale waterkering. “Die zorgplicht staat benoemd maar hoe waterschappen dat nu het beste 
kunnen uitvoeren en vooral aantonen dat is een uitdaging.”

STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen, voert onderzoeken uit namens de 21 waterschappen in Nederland. 
Biemans houdt zich daarbinnen al een aantal jaar bezig met de waterkeringen en in het bijzonder de regionale: dijken 
en kades langs boezemwateren en kanalen.  Dat zijn er nogal wat. “De dijkafschuiving in Wilnis in 2003 zorgde ervoor 
dat iedereen op scherp stond. Ook voor de primaire waterkeringen is er inmiddels een zorgplicht waarbij beheerders 
aantoonbaar hun beheer en onderhoud op orde moeten hebben. Dat is nu ook de bedoeling voor de regionale 
waterkeringen , maar hoe dat vorm gegeven moet worden is nog onduidelijk.”

Zoekproces
Een opdracht die goed past bij Robin Biemans. “Ik vind het vooral leuk om plannen te bedenken en partijen bij elkaar te 
brengen om samen iets op te lossen”, vertelt hij. In het ‘zorgplicht-project’ kan hij zijn hart ophalen. Hij heeft te maken 
met 21 waterschappen, 12 provincies en Rijkswaterstaat. “Dan heb je ook nog waterschappen die meerdere provincies 
bedienen. Zij moeten aan soms wel vier verschillende provincies rapporteren. Het is daarom fijn om een minimale basis 
en het liefst uniformiteit te ontwikkelen. Het is een zoekproces om met alle partijen tot iets werkbaars te komen.”

Draagvlak
De opdracht die hij kreeg is geen makkelijke en daarom werd de hulp van Leen van Oosterom en Eva Kool van AT Osborne 
ingeroepen. “Ik had in dit proces vooral behoefte aan een partner die meezoekt naar wat er nodig is en dit dan ook helder 
kan formuleren.” Leen en Eva gingen eind vorig jaar aan de slag met een inventarisatieronde langs alle waterschappen. 
“Dat vraagt ook bestuurlijke sensitiviteit. Waterschappen voeren beheer en onderhoud al honderden jaren uit en dat 
gaat goed. Niet elk waterschap stond daarom te springen om een formele zorgplicht en bijbehorende administratie. Het 
is dus niet alleen een kwestie van informatie ophalen maar ook draagvlak creëren.”

Die inventarisatie is nu afgerond en samen met het team van AT Osborne wordt een stip op de horizon geplaatst en het 
proces verder ingevuld. “Het is fijn om dat echt samen met elkaar te doen. Dat kan helaas niet altijd live. Ik mis wel het 
even van gedachten wisselen met elkaar bij de koffieautomaat. Dat gaat soms op een informele, maar daardoor wel 
makkelijke manier. Maar online lukt het ook”, besluit Robin.



‘Onze kennis kan in Ethiopië het verschil maken’
Aan de ene kant schieten de bouw- en infrastructuurprojecten de grond uit maar aan de andere kant is het vechten 
om voldoende (drink)water. Die contrasten maken het werken in Ethiopië er niet makkelijk op voor Waterschap 
Zuiderzeeland en alle partners. Met hulp van AT Osborne wordt handen en voeten gegeven aan het eerder 
gemaakte Waterakkoord. 

Al anderhalf jaar is Rens Huisman niet in Ethiopië geweest. Een, al eerder, lokaal geformeerd projectteam voert nu 
opdrachten uit. Toch hoopt hij eind dit jaar weer eens de grens over te steken. Want na zo’n tien jaar werken voor en in het 
land is zijn enthousiasme alleen maar groter geworden. Zijn werkgever, Waterschap Zuiderzeeland, is maatschappelijk 
betrokken en voert projecten uit langs de 1200 kilometer lange Awash-rivier in Ethiopië. Zuiderzeeland is niet het enige 
waterschap dat internationaal in actie komt. Buiten de landsgrenzen worden door waterschappen projecten uitgevoerd 
onder de naam Dutch Water Authorities. “In Nederland is het waterbeheer heel goed geregeld. Onze kennis daarover kan in 
het buitenland het verschil maken”, legt Rens Huisman uit. Extreme regenval afgewisseld met kurkdroge maanden, weinig 
of geen beleid en handhaving op het gebied van afvallozingen in oppervlaktewater en dan ook nog tientallen verschillende 
land- en waterbeheerders; het werken in Ethiopië is een uitdaging.“Te weinig water kan leiden tot misoogsten en daardoor 
tot armoede en soms ook gewapende conflicten. Een beter waterbeheer is zo belangrijk.” 

Sensitiviteit
Maar zomaar kennis overdragen zit er niet in. “Het vraagt culturele sensitiviteit. Wij zijn heel erg gericht op samenwerken, 
dat is daar minder. Dat ligt ook aan de structuur van het land. Je hebt langs de rivier te maken met tientallen verschillende 
talen die ze spreken en in het stroomgebied zijn alleen al zeven verschillende regio’s met eigen bestuurders en wetten.” 

Aan de Nederlandse kant werd daarom AT Osborne ingeschakeld. Consultant Roel Sillevis Smith was betrokken bij een 
‘Partners voor Water’-project en adviseerde op juridisch gebied de deelnemers over het op te stellen Waterakkoord. 
Consultant Leen Oosterom, geen onbekende in de Nederlandse waterwereld, en Eva Kool begeleiden het Nederlandse 
projectteam van Waterschap Zuiderzeeland. Rens: “Wij zijn een kleine club en wij hadden iemand nodig die het project kan 
trekken, dingen in gang zet. Wij moeten leren improviseren, flexibel zijn. We kunnen niet zomaar onze Nederlandse kennis 
en praktijk overzetten in Ethiopië. We moeten kijken wat daar wel werkt. Een Waterakkoord was nog niet eens het grootste 
probleem, handhaving bijvoorbeeld wel.”

Relatie
Het doel is ook om in Ethiopië zo min mogelijk zelf te doen en de lokale beheerders te leren het zelf te doen. “Wij moeten 
weg kunnen zonder dat het invloed heeft daar. We werken daarom vooral aan de relatie en wat minder taakgericht. Dat 
is even wennen. We kijken naar waar staat onze partner, wat is zijn kennis en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer 
structuur komt. AT Osborne helpt ons daarbij.” 

Het Waterakkoord moet ervoor zorgen dat er continuïteit komt. Dat informatie in de regio wordt gedeeld, dat de 
waterverdeling beter wordt en dat het overstromingsrisico wordt verkleind, kortom een duurzame leefomgeving wordt 
gecreëerd. “We zijn er zeker nog niet. Het is nu lastig werken op afstand. Maar daarom is het belangrijk om ook kleine 
successen te vieren als de grote nog even uitblijven”, besluit Rens. 



Luisteren en meebewegen met Beheerautoriteit 
Waddenzee
Het vormgeven van de nieuw opgezette Beheerautoriteit Waddenzee, invulling geven aan het besturen daarvan en 
het maken van een strategisch plan. Die opgaves kregen Christine Wijshake en Marre Walter, de twee directeuren 
van de Beheerautoriteit, in 2020 op hun bord. Herbert Bos ondersteunde als consultant de uitvoering. “Het 
grotere doel is om het mooiste natuurgebied van Nederland robuust te maken.”

Aan het woord is Christine Wijshake, Directeur Bestuur bij de pas opgerichte Beheerautoriteit Waddenzee. Doel is om 
het beheer van één van de grootste natuurgebieden van Nederland en Werelderfgoed te verbeteren. AT Osborne raakte 
in 2017 al betrokken bij het onderzoek dat uiteindelijk leidde tot het oprichten van de beheerautoriteit en mocht nu ook 
het vervolgtraject begeleiden. “Marre en ik hadden wel een bestuursovereenkomst en een doel en met die ingrediënten 
moesten wij het doen. Er was verder geen organisatie, geen strategie.”

Scherp
Het was dus een bijzondere opdracht voor alle betrokkenen. Christine: “We hadden gewoon handjes nodig om mee te 
werken want we waren de enige medewerkers. Maar ook iemand die naar ons wilde luisteren en scherp kon zijn op het 
proces. Herbert heeft zich dienstbaar gemaakt aan dat proces. Vaak merk ik dat adviesbureaus geneigd zijn om een proces 
over te nemen. Maar in dit geval heeft hij vooral ons aangehoord en was hij in staat om mee te bewegen met wat wij voor 
ogen hadden.”

Er kwam veel af op de nieuwe directeuren ; het uitzetten van vacatures, het op papier zetten van de strategie, maar ook 
communiceren met alle beheerders van het uitgestrekte gebied. “Vanwege corona waren wij ook genoodzaakt vooral online 
te werken. Dit stelde ons wel in staat om in korte tijd  alle betrokkenen digitaal te spreken. Om hen te vragen wat zij van ons 
verwachtten. Er komt dan veel op je af, maar met dank aan een stevige adviseur naast ons ligt er nu een strategie en een 
eerste jaarplan.”

De Beheerautoriteit Waddenzee moet beheerders en opdrachtgevers faciliteren. “We kijken echt naar wat kan er individueel 
en wat moet er gezamenlijk opgepakt worden. Dit om de versnippering van het beheer tegen te gaan. Het doel is om de 
kwaliteit van de natuur te verbeteren”, vertelt Christine. Een klus die in meerdere opzichten op haar lijf is geschreven. Met 
een achtergrond als bestuurskundige richtte ze een eigen bureau op voor coaching en procesbegeleiding. Ze vervulde 
diverse managementrollen in hele verschillende organisaties van zorg tot natuur. Die laatste sector trok haar meteen. 
“Als het over natuur gaat zijn de mensen zo gepassioneerd, zo betrokken. Dat geeft een extra dimensie aan werken in zo’n 
organisatie. Nu mag ik dit gaan doen voor het grootste getijdengebied ter wereld, dat ik daar een bijdrage aan mag leveren 
is mooi”, besluit ze.



TOEKOMSTBESTENDIGE 
INFRASTRUCTUUR



TOEKOMSTBESTENDIGE INFRASTRUCTUUR
Voor een goed functionerende maatschappij is het van essentieel belang dat we de infrastructuur voorbereiden 
op de toekomst. Want economische groei, klimaatverandering, verdergaande verstedelijking, technologische 
en maatschappelijke ontwikkelingen hebben er een doorlopende en grote impact op. Gerichte uitbreidingen en 
versterkingen van wegen, OV-netwerk en waterkeringen blijven noodzakelijk. Daarnaast zijn er omvangrijke 
renovatieopgaven om wegen, kades en tunnels, bruggen en sluizen toekomstbestendig te maken. Hierbij is sprake 
van een complex krachtenveld van publieke en private belangen. AT Osborne helpt publieke opdrachtgevers om 
alle partijen bij elkaar te brengen en de opgave op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren.

Innovaties zoals ‘smart mobility’ bieden kansen om bestaande infrastructuur beter te benutten en het mobiliteitssysteem 
slimmer, duurzamer en veiliger te maken. Met onze kennis van technologie en het maatschappelijk speelveld zijn wij 
in staat partijen met elkaar te verbinden en de vertaalslag te maken naar strategie en uitvoering. Daarnaast is er de 
toename van wonen, werken en verblijven rondom OV-knooppunten in stedelijke regio’s. Integratie van stedelijke 
opgaven, waaronder het energie- en klimaatvraagstuk, met een mix aan mobiliteitsvoorzieningen leidt tot een nieuw 
samenspel van overheid, bedrijven en gebruikers. Duurzaam verstedelijken noemen wij dat. AT Osborne werkt hierbij 
samen met alle stakeholders aan nieuwe concepten, gericht op gedeeld gebruik voor mobiliteit en de publieke ruimte.

Vanuit onze ervaring ontwikkelen wij nieuwe producten en diensten: slimme oplossingen, klaar voor gebruik. Wij doen 
dit samen met klanten, door te investeren in onderzoek en innovaties. Dat levert mooie inzichten op, en veel plezier. Het 
leidt tot het inrichten van professioneel opdrachtgeverschap, een integrale aanpak van renovatieopgaven, innovatieve 
samenwerkingsvormen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en de financiering van nieuwe lightrailprojecten.

AT Osborne organiseert infrastructuuropgaven met oog voor de buitenwereld. De uitdagingen vragen om 
nieuwe samenwerkingen tussen overheden onderling en tussen overheid en markt. Maar ook om transitie, 
organisatieverandering en voortdurende aandacht voor de omgeving. Een combinatie van sensitiviteit, creativiteit, 
mensenkennis, doordachte juridische constructies en kennis van de inhoud is onmisbaar. AT Osborne loopt 
hierin voorop; wij passen nieuwe samenwerkingsmodellen met marktpartijen toe, denken vanaf het begin mee 
met planvorming, visievorming en beleidsonderzoeken en helpen met de transitie van organisaties als dat nodig 
is. Omvangrijke beheer- en assetmanagementopgaven vragen bijvoorbeeld om een andere organisatie dan 
realisatieprojecten. Vanuit onze ervaring op strategisch én operationeel niveau kennen wij als geen ander het belang van 
een aanpak met oog voor alle belangen in de omgeving van een programma of project. Wij bieden ondersteuning van 
uitvoering naar beleid en van medewerker naar management, en vice versa.

De mensen van AT Osborne hebben een track record in de meest complexe projecten van Nederland. Samen met 
publieke opdrachtgevers boeken wij resultaat en maken wij los wat vast zit. Wij zetten onze mensen in op basis van 
hun kerneigenschappen. Onze managers en consultants houden van hun vak. Het zijn professionals en teamspelers 
die met pro-activiteit, creativiteit, humor, toewijding en doorzettingsvermogen samenwerken met opdrachtgevers 
en samenwerkingspartners. AT Osborne zorgt zo voor de verbinding tussen betrokken partijen, tussen plannen en 
praktijk en tussen de klant en ons zelf. Vanuit onze ervaring, expertise en kwaliteiten werken wij aan de meest complexe 
opgaven van Nederland, zoals Zuidasdok, Schiphol, het publiek-private landelijke innovatiepartnership Talking Traffic, 
de beleidsroadmap Zelfrijdend Vervoer, de Blankenburgverbinding, het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat en de 
versterking van de Markermeerdijken. Wij zijn daarbij betrokken van planvorming tot evaluatie, met altijd het oog op de 
uiteindelijke gebruikers: Urban Matters, People Matter.



Digitalisering overheden in het mobiliteitsdomein
Smart mobility: slimme mobiliteitsoplossingen gebaseerd op data en ICT. Ze dragen bij aan de oplossing van 
tal van problemen, zoals een betere benutting van bestaande infrastructuur, minder files, kortere reistijden, 
verbetering van de verkeersveiligheid en minder uitstoot. Maar dan moeten de onderliggende data wel op 
orde zijn. Voor het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat leverde AT Osborne de trekker van het landelijke 
programma ‘Digitalisering Overheden in het mobiliteitsdomein’. In die rol zette AT Osborne een landelijke 
overlegstructuur op. Hierbij werken de verschillende decentrale overheden met het Rijk samen, om data op het 
juiste kwaliteitsniveau beschikbaar te krijgen en digitalisering als nieuwe kerntaak in te bedden.

Provincies en gemeenten beschikken over veel data op het gebied van mobiliteit. Bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden, 
omleidingen en data uit verkeerslichten. Die data vormen essentiële informatie voor onder meer slimme 
navigatiediensten. Denk aan Mobility as a Service (het plannen, boeken en betalen van vervoer via een app) en 
intelligente verkeerslichten die voorrang geven aan nood- en hulpdiensten. Ook voor overheden zelf zijn de data nuttig, 
bijvoorbeeld bij het nemen van gefundeerde beslissingen over investeringen in infrastructuur. Voor alle toepassingen 
geldt dat de publieke mobiliteitsdata in heel Nederland structureel op orde gebracht moeten worden. De decentrale 
overheden moeten landelijke afspraken maken over de volgorde waarin dat gebeurt, over de standaarden voor data-
uitwisseling en kwaliteitsniveaus waaraan data moeten voldoen om bruikbaar te zijn (voor marktpartijen en overheden 
zelf) en over inrichting en beheer van de dataloketten waar de data centraal ontsloten worden.

Bestuurlijke afspraak laten landen
Van november 2018 tot oktober 2020 was Ineke Meijer van AT Osborne als landelijke trekker verantwoordelijk voor 
het coördineren en faciliteren van het hiervoor bij decentrale overheden benodigde transitieproces. Startpunt was 
de bestuurlijke afspraak over het structureel op orde brengen van publieke data in het mobiliteitsdomein, uit het 
Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2018 (BO MIRT). Hoe zorg je ervoor dat 
deze afspraak op de juiste manier landt bij alle provincies en gemeenten, bij de bestuurders, de directeuren en op de 
werkvloer? Ineke voerde hierover gesprekken met betrokkenen in alle regio’s om tot een gezamenlijk plan te komen. Dit 
plan vormde de basis voor het oprichten van een overlegstructuur, die alle schakels uit de keten met elkaar verbindt: 
directeurenoverleg, ambtelijk overleg en daaronder de diverse werkgroepen. Daarnaast werd regie gevoerd op de 
bestuurlijke besluitvorming in het jaarlijkse BO MIRT, de voortgang en de onderlinge kennisuitwisseling.

Van papier tot uitvoering
Voor het klaren van deze omvangrijke klus schakelde Ineke tussen verschillende disciplines en organiseerde zij de 
samenwerking tussen een veelheid aan partijen. Vanuit inhoudelijke kennis wist zij tot een goed proces te komen. 
Hiermee kan de afspraak uit het BO MIRT 2018 tot uitvoering gebracht worden. AT Osborne heeft zo bij decentrale 
overheden de transitie op gang gebracht, die nodig is om voorop te lopen in ‘Smart Mobility’ en de stap te zetten naar 
datagedreven werken. Het draagt er aan bij dat de bestaande infrastructuur in Nederland beter benut kan worden. Maar 
het draagt ook bij aan een duurzame leefomgeving. Mobiliteitsdata helpen bijvoorbeeld bij de optimale sturing van 
logistieke stromen, waarmee de uitstoot van verkeer in grote steden verminderd kan worden. Ook zijn ze waardevol voor 
allerlei andere mobiliteitsontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan actuele informatie over beschikbare oplaadpunten 
voor deelauto’s. Slimme mobiliteit leidt tot slimme keuzes, voor overheden en burgers.

In juni 2020 gaf Ineke Meijer het webinar ‘Wat levert Digitalisering Overheden in het mobiliteitsdomein op?’



Haalbaarheidsstudie Brainportlijn
Na de miljardeninvestering in het wegennet van 10 jaar geleden, loopt de mobiliteit rondom Eindhoven opnieuw 
vast. Geen goed nieuws, vooral niet vanwege de 62.000 woningen en 70.000 banen die er tot 2040 bijkomen. De 
gemeenten Eindhoven en Helmond snakken naar een OV-verbinding die hun regio in beweging houdt. AT Osborne 
voerde een haalbaarheidsstudie uit, samen met de ingenieurs van Goudappel Coffeng en Royal Haskoning DHV.

Het gebied rondom Eindhoven staat niet voor niets bekend als Brainport. Met bedrijven als ASML en Philips Health Care 
en het BIC-terrein is het goed voor diverse topwerkgelegenheidslocaties. Maar de mensen die er werken, moeten er ook 
kunnen komen. Een goede OV-verbinding lijkt onmisbaar. Maar hoe moet die eruit zien? De vier centrale vragen van 
de haalbaarheidsstudie waren: welk soort OV is het gunstigste, wat zijn de kosten, wat zijn de baten en waar moet de 
verbinding precies komen te liggen?

Beste uit de bus
Er werden drie varianten onderzocht: lightrail, een magneetzweeftrein en een innovatief bus-concept passend bij deze 
hightech regio. De laatste kwam om meerdere redenen als beste uit de bus. De investering ligt, ten opzichte van de 
spoorvarianten, tientallen procenten lager. Bovendien is het bus-concept als enige kostendekkend in de exploitatie. 
Verdere berekeningen toonden aan dat deze oplossing 50.000 extra OV-reizigers per jaar genereert, de files met 12% 
terugdringt en het voor 10% meer reizigers mogelijk maakt om de genoemde toplocaties binnen 45 minuten te bereiken.

Bestuurlijke consensus
De mensen van Goudappel Coffeng en Royal Haskoning DHV richtten zich tijdens het onderzoek voornamelijk op de 
technische kant. Consultants Frits Verhees en Erik Arends van AT Osborne verbond deze specialisten met de ambtenaren 
van de verschillende domeinen (zoals Ruimtelijke Ordening en Bestuur) en de verschillende betrokken gemeenten. 
Daarnaast richtte AT Osborne zich op de bestuurlijke consensus. Door middel van formele en informele gesprekken werd 
gezocht naar overeenstemming tussen de belanghebbenden om tot een eensluidend plan te komen. Daarbij kwam het 
goed van pas dat de betrokken wethouders goede bekenden zijn. Via onder meer het Brabantse project SmartWayz is AT 
Osborne thuis in de lokale bestuurlijke kringen. Bovendien kent het daardoor de volledige context van de regio. Daardoor 
kon AT Osborne ook duiden hoe de Brainportlijn past in het beeld van de totale gebiedsontwikkeling.

Verbinding van opgaven
AT Osborne beschikt over uitvoerige expertise rondom grote fysieke projecten, van de procedurele tot de financiële 
aspecten. Ook is er ruime ervaring op het gebied van bestuurs- en projectmanagement en advisering. Binnen de 
haalbaarheidsstudie voor de Brainportlijn verbond AT Osborne de technische met de bestuurlijke kant, en de 
mobiliteitsopgave met de ruimtelijke en economische opgave. De samenwerking met de ingenieurs van Goudappel 
Coffeng en Royal Haskoning vormde daarbij een constructieve combinatie. De haalbaarheidsstudie werd goed ontvangen 
door de opdrachtgevers en andere betrokken partijen. Het resultaat vormde een belangrijke bouwsteen van het plan dat 
uiteindelijk door de provincie Noord-Brabant werd ingediend bij het Nationaal Groeifonds.



Stedin

Screening van 85 energienetwerkprojecten
In 2 maanden tijd 85 projecten screenen op onder meer planning, kosten en risico’s. AT Osborne deed het voor 
Stedin en leverde een inventarisatie van knelpunten op, inclusief een aanbeveling voor het lopende tijdvak. 

Als regionaal netwerkbeheerder is Stedin verantwoordelijk voor het transport van energie naar ruim 2,2 miljoen klanten. 
Dat vergt elk jaar opnieuw een grote hoeveelheid projecten op het gebied van onderhoud en vernieuwing. Veroudering 
van systemen maakt deze opgave steeds complexer. Daarnaast moet de toenemende opwekking van energie door 
windmolens, zonneweides en woningen in het bestaande netwerk geïntegreerd worden. Misschien niet zo gek dat 
het dan lastig is om per jaar de juiste financiële prognoses op te stellen. Hoe dan ook kampt Stedin al langer met het 
probleem dat de jaarlijkse, financiële doelstellingen niet gehaald worden. Dit leidt richting aandeelhouders en andere 
belanghebbenden tot een zekere mate van onbetrouwbaarheid. Eind 2020 klopte Stedin bij AT Osborne aan met de 
vraag: hoe kunnen wij onze financiële prognoses beter inschatten?

Hoogspanning
Een team van vier Osborners (Olivier Schoemaker, Alexander Schütte, Sandra Brouwer en Bastiaan Sommeling) pakte 
deze handschoen op. Zij kregen vanaf december 2020 twee maanden de tijd om 85 netwerkprojecten te screenen op 
onder meer scope, kosten, planning, risico’s en onzekerheden. De informatie haalden zij op bij 13 projectleiders van 
Stedin Hoogspanning, in de vorm van interviews en documentatie. Dat was een potentiële bottleneck, omdat deze 
projectleiders aan het einde van het jaar druk bezig waren om lopende projecten nog zoveel mogelijk richting de 
financiële doelstellingen uit te voeren. Dankzij een vooraankondiging en een goede uitleg over nut en noodzaak van de 
screening kregen de Osborners iedereen op tijd te spreken.

Complexe omgeving
Eind januari werd het resultaat van de screening gepresenteerd: een inventarisatie van de oorzaken van de doorgaans 
onbetrouwbare financiële prognoses. Een belangrijke oorzaak bleek het feit dat projecten van Stedin niet op zich 
staan. Ze spelen zich af in een complexe omgeving waarin sprake kan zijn van vereiste vergunningen, grondaankopen 
en afhankelijkheid van derde partijen. Daarbij kennen de projecten ook een dynamiek van wijzigingen in planning, 
kosten en risico’s. Met dit gegeven was bij de prognoses te weinig rekening gehouden. Aan de inventarisatie koppelde AT 
Osborne een aanbeveling voor de financiële prognoses voor 2021: een neerwaartse bijstelling binnen een bandbreedte 
van circa 10 tot 30%.

Ervaring, expertise & ‘common sense’
De vier Osborners waren in staat om de omvangrijke projectscreening snel uit te voeren dankzij de aanwezige ervaring 
en expertise. De grillen en dynamiek van projecten in alle soorten en maten vormen dagelijkse kost voor AT Osborne. De 
combinatie hiervan met ‘common sense’ en inhoudelijke deskundigheid op het gebied van projectbeheersing, leidden tot 
een succesvolle afronding van deze klus. Dankzij de projectscreening is Stedin nu in staat om aandeelhouders en andere 
belanghebbenden te voorzien van betrouwbaardere financiële prognoses.



Periodieke evaluatie tijdens het project  
Pannerdensch Kanaal
Om wateroverlast te voorkomen, werkt Rijkswaterstaat aan de verlaging van de kribben en oevers van het 
Pannerdensch Kanaal. Bij wijze van pilot is de samenwerking met de betrokken aannemer in een tweefasen 
contract gegoten. AT Osborne evalueert elk half jaar of deze aanpak de beoogde doelstellingen binnen bereik 
brengt.

Het Pannerdensch Kanaal is niet zomaar een kanaal. Deze waterweg, die de Waal en de Nederrijn tussen grofweg 
Pannerden en Arnhem met elkaar verbindt, werd in 1707 aanvankelijk aangelegd als verdedigingslinie tijdens de  
Spaanse Successieoorlog. Vandaag de dag speelt het een sleutelrol in de distributie van het rivierwater in Nederland. 
Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, stond dit kanaal aan de wieg van Rijkswaterstaat: de overheidsdienst werd in 1798 
speciaal opgericht voor het onderhoud en het beheer ervan. In 2020 is op dat vlak een nieuw hoofdstuk opgeslagen. 
Een omvangrijk project ging van start om de kribben en oevers langs het kanaal te verlagen, om zo de veiligheid in het 
omliggende riviergebied te verhogen.

Planstudie aannemer
Bij grote projecten streeft Rijkswaterstaat er met marktpartijen naar om tot nieuwe, betere vormen van samenwerking 
te komen. Dit gebeurt mede in het kader van ‘eerlijk werk voor eerlijk geld’. Hierbij krijgt Rijkswaterstaat waar voor haar 
geld en verdient de aannemer loon naar werken. Transparantie tussen beiden, over elkaars belangen en drijfveren, vormt 
de sleutel tot succes. In het geval van Pannerdensch Kanaal is gekozen voor het toepassen van een tweefasen contract. 
Na een aanbesteding is aannemer Ploegam geselecteerd om de planstudie te verrichten en het ontwerp te maken. Pas 
als dat succesvol is verlopen, wordt ook de tweede fase (uitvoering van het project) aan Ploegam opgedragen. Dit staat 
dus haaks op de traditionele werkwijze, waarbij een ingenieursbureau een ontwerp opstelt en aannemers op basis 
daarvan een offerte opstellen.

Zes evaluaties
Het doel van het tweefasen contract (in feite een plan, design & construct samenwerking) is om vanaf de start de 
uitvoeringsrisico’s en -methodes mee te nemen. Zo ontstaan tijdens de uitvoering zo min mogelijk onaangename 
verrassingen. Maar hoe weet je of de activiteiten tijdens de eerste fase richting de doelstelling koersen? Om die 
vraag te beantwoorden, heeft Rijkswaterstaat AT Osborne in de arm genomen. Consultants Pau Lian Staal-Ong en 
Thomas Neijenhuis voeren lopende het project in totaal zes evaluaties uit. De evaluaties bestaan uit documentstudie, 
verdiepende interviews met betrokkenen, observatie van overleggen en verificatie van de bevindingen in teamsessies, 
om daar uiteindelijk lering uit te trekken.

Moeilijke onderwerpen
Doordat AT Osborne elk half jaar terugkeert op het project is inmiddels een open sfeer ontstaan. De evaluaties leveren 
bevindingen en lessen op. Ze faciliteren een goede en scherpe dialoog tussen Rijkswaterstaat en Ploegam. De evaluaties 
helpen hen om in de dagelijkse praktijk van het werk met elkaar in gesprek te blijven, ook over moeilijke onderwerpen. 
Hiermee komen de onderliggende doelen van het tweefasen contract binnen bereik. Dat zijn onder meer de hogere 



uitvoerbaarheid van het ontwerp, het beter benutten van kansen op het gebied van duurzaamheid en hergebruik, een 
betere risicoallocatie in de realisatiefase en de juiste mechanismen in de samenwerking om dit allemaal te bereiken.

Veelzijdig en effectief
Projecten zijn voor AT Osborne dagelijkse kost; aan de zijde van de opdrachtgever maar ook in allianties met aannemers. 
Er is dus expertise en ervaring aanwezig in het adviseren, maar ook in het doen. Dankzij deze veelzijdigheid kan AT 
Osborne van meerwaarde zijn in evaluatietrajecten zoals hier bij het Pannerdensch Kanaal. De consultants weten 
de juiste onderwerpen aan te snijden. Zij kennen de pijnpunten en kunnen die neutraal bij de opdrachtgever en de 
aannemer op tafel leggen. Daarnaast zorgen de verschillende achtergronden van Osborners ervoor dat het proces 
vanuit meerdere perspectieven benaderd wordt. In dit geval zoomt Pau Lian meer in op de organisatorische en 
samenwerkingsaspecten, terwijl Thomas een technische en analytische blik meebrengt. Deze mix zorgt voor effectieve 
evaluaties, die Rijkswaterstaat en de aannemer helpen om hun doelen te bereiken.



LSNed

Risicomanagement van de ondergrondse snelweg
Tussen Rotterdam en Antwerpen ligt een ondergrondse snelweg van circa 80 kilometer. Het is de leidingenstraat 
van LSNed. Jaarlijkse transporteren ruim 1400 kilometer aan leidingen en 5000 kilometer aan kabels er 
zo’n 230 miljoen ton aan producten doorheen. Hoe organiseer je het risicomanagement van deze bijzondere 
vervoersmodaliteit? AT Osborne pakte de handschoen op.

Het zijn vloeistoffen, water, gassen en data die via de leidingenstraat ondergronds hun weg vinden van Rotterdam naar 
Antwerpen en vice versa. Het vormt een uniek stukje infrastructuur, dat 10 tunnels, 18 viaducten en 33 kilometer aan 
inspectiewegen telt. In 2019 vonden de Raad van Beheer en de directie van LSNed het tijd om het risicomanagement 
verder te professionaliseren. Wat zijn de risico’s van de leidingenstraat en hoe ga je daarmee om? En wat betekent dit dan 
voor het benodigde weerstandsvermogen: hoeveel vet op de botten heeft de organisatie nodig om risico’s op te vangen 
die zich voordoen? In combinatie met de wettelijke verplichting om stappen te zetten, leidde dit tot de vraag aan AT 
Osborne om het risicomanagement voor LSNed te op te zetten en in te richten.

Werksessies en interviews
Consultants Joost van Blokland en Rutger Bartels gingen in 2020 met deze klus aan de slag. In samenspraak met de 
directie van LSNed stelden zij een eerste schets op. Daarin werd vastgelegd wat LSNed hiermee wilde bereiken, waarop 
de focus moest liggen, wat de doelstellingen zijn en hoe je op basis daarvan het risicomanagement zou kunnen inrichten. 
Vervolgens bespraken zij dit met de Raad van Beheer. Met de resultaten van deze gespreksrondes richtten Joost en 
Rutger het proces in en sneden zij een bestaande methodiek toe op de situatie van LSNed. Door middel van werksessies 
en interviews met betrokkenen uit de organisatie werden de risico’s geïnventariseerd die een mogelijke bedreiging 
vormen voor de doelstellingen van LSNed. Een voorbeeld daarvan zijn ongewenste graafactiviteiten in het gebied waar 
de leidingenstraat doorheen loopt en voorvallen die de veiligheid van mensen in dat gebied in gevaar kunnen brengen.

Alle niveaus
De voltooiing van de opdracht kreeg zijn beslag in twee rapportages, aan de directie en de Raad van Beheer, plus een 
organisatie-specifieke werkwijze voor het risicomanagement. De Technische Commissie, een extern adviesorgaan van 
LSNed, onderwierp het geheel nog aan een review. De aanpak, om op alle niveaus binnen LSNed het gesprek aan te gaan 
en dat allemaal aan elkaar te verbinden, heeft geleid tot een goed resultaat en een tevreden opdrachtgever.



Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht en rust voor de Omgevingsdienst  
in het Tata Steel dossier
De aandacht voor de gezondheidseffecten van de activiteiten van Tata Steel op de omgeving is de laatste 
jaren enorm toegenomen. Daarmee is ook de druk op de werkzaamheden van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied vergroot. AT Osborne werkt mee aan een programma om binnen deze context overzicht te 
creëren en de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren.

Het bedrijfsterrein van Tata Steel in Wijk aan Zee heeft een oppervlakte van ongeveer 1.500 voetbalvelden. De 
verwerking van ruw ijzer tot staal en aanverwante werkzaamheden vinden hier plaats in 18 industriële productie 
units. Deze activiteiten leiden tot stof-, geluids- en geuroverlast bij omwonenden. Er zijn ook zorgen over de effecten 
op de gezondheid. De toegenomen aandacht voor deze aspecten heeft impact op het werk van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Deze organisatie verzorgt, in opdracht van de provincie Noord-Holland, de 
vergunningverlening, het toezicht en de handhaving in de regio en dus ook op het bedrijfsterrein van Tata Steel.

Andere verwachtingen
Met het Uitvoeringsprogramma Tata Steel probeert OD NZKG grip te krijgen op het Tata Steel dossier. De dienst bestaat 
nog geen tien jaar, maar heeft in die korte tijd de verwachtingen behoorlijk zien veranderen: van het sec uitvoeren van 
de wettelijk omschreven taken naar meer aandacht voor de omgeving, heldere communicatie en andere normen voor 
belangenafweging. Om het werk goed en conform deze veranderingen uit te kunnen voeren, is rust en overzicht nodig. AT 
Osborne levert hier in de persoon van consultant Kirsten Teulen sinds september 2020 een bijdrage aan.

Structuur aanbrengen
Kirsten houdt zich vooral bezig met programmabeheersing. In dat kader stelt ze onder meer planningen en rapportages 
op en brengt ze structuur aan in de communicatie met professionele betrokkenen zoals de Rekenkamer. Daarbij werkt 
ze uiteraard nauw samen met de mensen van OD NZKG. Maar Kirsten kan waar nodig ook terugvallen op de brede 
expertise en ruime ervaring die binnen AT Osborne aanwezig zijn. Zo kan een Osborner, die zelf veel ervaring heeft als 
programmamanager, adviseren over de optimale ondersteuning van de programmanager bij OD NZKG. Andere collega’s 
beschikken weer over handige praktische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van geschikte planningstools.

Transparantie en openheid
Met dit project is AT Osborne betrokken bij een actueel onderwerp, waar grote belangen mee gemoeid zijn. Kwesties die 
zich ook breder binnen de overheid voordoen, zoals transparantie en openheid, spelen hier een rol. Vele partijen, van de 
media en inhoudelijke deskundigen tot de Tweede Kamer, tonen zich geïnteresseerd en betrokken. Door bij te dragen 
aan het creëren van overzicht en rust voor OD NZKG op dit dossier, helpt AT Osborne mee om het verschil te maken voor 
de omgeving.



InnovA58: de duurzame uitbreiding  
van een snelweg
Bij de verbreding van een snelweg geldt capaciteitsuitbreiding normaal gesproken als het primaire doel. Bij het 
project InnovA58 ligt dat anders. Het draait ook om innovaties en om circulair en energieneutraal werken. Door 
daar vanaf het begin op te sturen, wordt vernieuwing gestimuleerd. AT Osborne werkt eraan mee.

De Rijksweg A58 is toe aan een update. In de afgelopen jaren is de verkeersstroom enorm toegenomen en naastgelegen 
dorpen kampen met sluipverkeer. De weg wordt verbreed tussen Eindhoven/Tilburg en Sint-Annabosch/Galder, en 
er komen vernieuwde knooppunten bij onder meer Batadorp en Ekkersweijer. Rijkswaterstaat wil binnen dit project 
innoveren en ziet het daarom ook mede als proeftuin. Zo komt er ruimte voor experimenten met nieuwe asfaltmengsels 
op de speciale Innovatiestrook. Ook wordt een Living Lab ingericht, voor nieuwe diensten en concepten zoals 
emissieloos werken. Er vindt samenwerking plaats met provincie, gemeenten, kennisinstituten en bedrijven. Zo denkt 
Shell mee over een station voor elektrisch aangedreven voertuigen. Dat neemt bijvoorbeeld de drempel weg voor de 
inzet van elektrisch (emissieloos) bouwmaterieel.

Vliegwiel
In 2020 hielden vijf consultants van AT Osborne zich in de inkoopfase voornamelijk bezig met de inkoopstrategie en 
plannen, marktconsultaties en de daadwerkelijke aanbesteding. In die fase kun je het verschil maken. Je brengt in kaart 
wat je precies wil, wat de markt te bieden heeft en wat er juridisch mogelijk is. Zodra je dat weet, kun je gericht uitvragen 
en de markt uitdagen. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van emissieloze wegenbouwmachines en het gebruik van 
bouwmaterialen die lokaal voorhanden zijn. Voor bouwbedrijven is het lastig om in dergelijke zaken te investeren voor 
één project. Met de Innovatiestrook en het Living Lab faciliteert Rijkswaterstaat omstandigheden om dat toch te doen. 
Dat werkt weer als een vliegwiel voor andere wegenbouwprojecten. Zo stimuleert InnovA58 duurzaam werken in de hele 
sector.

Precieze keuzes
AT Osborne waakt ervoor dat het project verzandt in alle mogelijkheden en ambities. Daarbij is het belangrijk om 
precieze keuzes maken, zoals wat je in de gunningcriteria stopt en wat in het contract. Over dit soort kwesties brengt AT 
Osborne advies uit. Hoewel er tussen de inkoop- en aanbestedingsfase en de uitvoering van de wegverbreding nog zeker 
een paar jaar zit, hoopt Rijkswaterstaat met InnovA58 al op korte termijn innovaties op te halen die voor de hele sector 
inspirerend zijn. Daarmee maakt het project het aantrekkelijk voor de hele markt om een stap te zetten richting een 
betere en duurzame toekomst. En dat is precies waar AT Osborne graag een bijdrage aan levert.



Gemeente Helmond

‘Visie Deelmobiliteit was echt een co-creatie  
met AT Osborne’
De Gemeente Helmond pakt de enorme opgave waar ze voor staat met veel enthousiasme aan. In 2020 realiseerde 
de gemeente in samenwerking met AT Osborner Floris Bakermans een Visie en Plan van Aanpak Deelmobiliteit. 

Iedereen kent Eindhoven, het hart van de technische innovatie, maar ‘zusje’ Helmond heeft net zoveel ambities. Als 
onderdeel van de Brainportregio, waar high tech ontwikkelingen plaatsvinden, krijgt het de komende decennia te maken 
met grote uitdagingen. “Helmond was in de jaren zeventig een groeistad. Er is toen veel bijgebouwd. De komende periode 
wordt hier nu al Helmond Groeistad 2.0 genoemd vanwege de woningbouwopgave”, vertelt Jolanda Frerichs. Zij is als 
projectmanager deelmobiliteit en projectontwikkeling namens de gemeente bezig met die uitdagingen. 

Het gaat om het bijbouwen van tienduizend woningen in het centrum van de stad en nog eens tienduizenden woningen in 
de regio. Daarbij wil de regio ruim zeventigduizend arbeidsplaatsen creëren. “Bij zo’n opgave moet je ook na gaan denken 
over bereikbaarheid en leefbaarheid. Dat vraagt niet alleen heel veel van de gemeente, ook op organisatorisch vlak, maar 
het vraagt ook veel van inwoners en bedrijven”, vertelt Jolanda. “Het is leuk als we straks veel meer woningen hebben maar 
Helmond moet wel bereikbaar en leefbaar blijven. Wij waren dan ook blij verrast dat in het lastige coronajaar toch veel 
bedrijven wilden meedenken over het duurzaam krijgen van de zakelijke kilometers die zij en hun medewerkers maken.”

Al snel kwam AT Osborne om de hoek. “Ik werkte bij een ander project al samen met Floris en dat ging prettig. Floris 
nam een bak ervaring mee van eerdere klussen. We hebben dan ook echt samen aan de visie gewerkt. Het voelt niet als 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar echt als een partnerschap, een co-creatie.” Samen werd een uitgebreide visie 
geschreven waarin het delen van vervoersmiddelen centraal staat. 

Blik op de toekomst
Maar het bleef niet bij een blik op de toekomst. “Er gebeurt zoveel om Helmond heen op het gebied van smart mobility en 
deelmobiliteit en er liggen heel veel visies en plannen. Daar wilden we graag bij aansluiten en het tegelijkertijd passend 
laten zijn bij onze Helmondse identiteit. Wat kunnen en willen wij ermee? Daarnaast was de opdracht ook om een plan van 
aanpak te ontwikkelen. Met hulp van Floris kwamen we op het idee om de plannen in fases te hakken. Op korte termijn zijn 
de plannen al heel concreet, voor de latere fases zetten we vooral ambities neer.”

Inmiddels staat de visie op de agenda binnen de gemeente maar is er nog genoeg te doen. “Floris is ook weer betrokken 
bij een vervolg. We willen het ontwikkelen van het parkeerbeleid en de enorme woningbouwopgave waar we voor staan 
parallel laten lopen aan de visie deelmobiliteit. Deze opgaven zijn nauw verbonden met elkaar. AT Osborne helpt ons 
daarbij door het overzicht te houden en projecten te koppelen. Als je tienduizend woningen moest bouwen dan werden 
daarvoor ook altijd parkeerplekken aangelegd. Dat is op de oude manier niet meer mogelijk. Het kost veel en de ruimte 
heb je niet. Deelmobiliteit kan daarin een oplossing bieden. Dat is nieuw en het vergt tijd, maar een transitie is nodig om 
Nederland en ook Helmond leefbaar en bereikbaar te houden.”



Strategisch Provinciedirecteuren Infrastructuur 
Netwerk (SPIN)
Elke provincie beheert en onderhoudt infrastructuur en kent vergelijkbare vraagstukken bij het 
toekomstbestendig maken van (water)wegen, bruggen en meer en het gebruik door de inzet van smart mobility. 
De hiervoor verantwoordelijke provinciedirecteuren zoeken elkaar op om van elkaar te leren. AT Osborne 
faciliteert hun tweejaarlijkse ontmoeting en draagt bij aan een waardevolle uitwisseling van kennis en ervaring 
binnen dit strategische netwerk.
 
Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking en digitalisering hebben impact op 
infrastructurele werken. “Met deze thema’s heeft elke provinciedirecteur die verantwoordelijk is voor beleid en/of 
uitvoering van doen”, zegt Lindy Molenkamp, directeur bij de provincie Noord-Holland. Dus waarom het wiel opnieuw 
uitvinden? “Je gaat gemakkelijker bij elkaar te rade als je elkaar persoonlijk kent.” En dat is wat het Strategisch 
Provinciedirecteuren Infrastructuur Netwerk (SPIN) nu al zo’n acht jaar mogelijk maakt.

Opzet programma
Twee keer per jaar komen de twaalf provinciedirecteuren een avond en dag bij elkaar voor een programma dat het 
nuttige met het aangename combineert. Een wisselend directeurenduo neemt het voortouw, ondersteund door AT 
Osborne. Lindy licht toe: “AT Osborne is goed thuis in de ruimtelijke en economische beheervraagstukken, op zo wel de 
inhoud als de procesmatige bestuurs- en beleidskant. Zij doordenken de vraagstukken, belichten die van verschillende 
kanten en faciliteren het gesprek. Hun langdurige betrokkenheid helpt om voort te kunnen bouwen en tegelijkertijd met 
nieuwe perspectieven te kunnen komen.”

“Verandering van de samenleving vraagt ook verandering van ons”, legt de provinciedirecteur uit hoe onderwerpen ter 
tafel komen. “Zoals bijvoorbeeld digitalisering en de beheersorganisatie. En crises zoals PFAS en stikstof vragen om 
snellere acties en om doorontwikkeling van onze diensten. Onze mensen groeien daarin mee. Zo’n proces vraagt wat van 
onze managementstijl en leiderschap. Daarover gaan we tijdens zo’n bijeenkomst gelijkwaardig in gesprek. Ook omdat 
de sfeer in de groep open is en veilig voelt.”

Verbinden van mensen en kennis
Dat is één van de aspecten, waarvoor AT Osborner Floris Bakermans oog heeft. Hij faciliteert het SPIN nu enkele jaren. 
“Als je elkaar wilt inspireren en van elkaar wilt leren, moet je daarvoor de juiste setting creëren. Het draait om verbinden 
van mensen en kennis op zowel directie- als managementniveau. Bovendien moet het programma inhoudelijk aansluiten 
bij de urgentie van provincies. Omdat we vanuit AT Osborne veel met provincies werken, zien we wat op hen afkomt. 
Zowel in hun rol als werkgever richting werknemers, als in de samenwerking met anderen overheden en richting 
marktpartijen.”

Als voorbeeld noemt hij het opwekken van zonne-energie uit provinciale infrastructuur, zoals wegen, asfalt of een 
geluidswal. “Die editie kwam het SPIN samen op de High Tech Campus in Eindhoven. Door daar met marktpartijen in 
gesprek te gaan, laten provincies zien samen schaal te kunnen maken. Dat maakt investeren in dat soort innovaties voor 
marktpartijen interessant.”



Wederkerige werking biedt waarde
Gevraagd naar wat de provinciedirecteur aan het SPIN heeft, deelt Lindy twee recente ervaringen met halen en brengen. 
“Een rapport over de renovatieopgave van bruggen en viaducten, waarbij ik betrokken was, zou bij overhandiging aan de 
minister en gemeenten vast media-aandacht krijgen. Onder embargo heb ik het met collega-directeuren gedeeld, zodat 
zij zich ook daarop konden voorbereiden. En toen ik kritisch was op een bepaalde machinerichtlijn, deed ik een beroep 
op het netwerk. Nu kijkt een aantal deskundigen provincie-breed ernaar. De waarde van een goed functionerend SPIN is 
wederkerig. Elkaar persoonlijk kennen betekent korte lijnen en snel schakelen voor betere maatschappelijke resultaten.”



Vervoerregio Amsterdam

‘Steviger aan het stuur zitten voorkomt  
verrassingen’
Comfortabel, veilig en duurzaam per tram van Amsterdam naar Amstelveen en Uithoorn. Het ombouwen van de 
Amstelveenlijn en verlengen van de lijn naar Uithoorn was niet de enige uitdaging voor de Vervoerregio. Voor 
het eerst traden zij niet alleen op als subisidieverlener maar ook als opdrachtgever. Voor de evaluatie vroeg 
de Vervoerregio aan AT Osborne om het projectproces en de samenwerking met de partners tegen het licht te 
houden. “We willen deze rol vaker vervullen, maar wel leren van de eerste keer”, vertelt Jean-Philippe de Lannoy, 
ambtelijk opdrachtgever bij de Vervoerregio. 

Het uitvoeren van het mobiliteitsbeleid van het Rijk ligt voor een groot gedeelte op het bord van de Vervoerregio. Tot voor 
kort trad de Vervoerregio alleen op als subsidieverstrekker. Dat werkte niet altijd optimaal. “Alles heeft invloed op elkaar. 
Denk aan het maken van een werkend vervoersysteem met allemaal nieuwe componenten zoals nieuwe trams, nieuwe 
softwaresystemen en nieuwe infrastructuurcomponenten. Als dat niet goed samenwerkt dan heeft het ook weer invloed 
op verstoring van de dienstregeling en dat merkt de reiziger direct,” vertelt Jean-Philippe. 

Trots
Bij het Amsteltram-project besloot de Vervoerregio het anders te gaan doen en desgevraagd ook de rol van 
opdrachtgever te vervullen. “Als je niet gezamenlijk voldoende focus en regie hebt dan kan een project enorm vertragen, 
waardoor het weer meer kost. Wij zijn heel trots dat de Amstelveenlijn binnen de tijd en financiële kaders is gerealiseerd.” 
Volgens de ambtelijk opdrachtgever kwam dat vooral door als opdrachtgever zelf de regie te voeren op het werkend 
vervoersysteem en bij besluitvorming de korte lijnen met de partners. “Als je steviger aan het stuur zit voorkom je 
verrassingen en heb je als opdrachtgever de zaken beter in de hand.”

Om dat zeker te weten werd aan het einde van het traject een evaluatie uitgevoerd door AT Osborne. “Een bewuste keuze 
om dat door een ander te laten doen. Als je een project zelf doorlicht en beschrijft dan kun je een vertekend beeld krijgen. 
Door de consultants is het op een objectieve manier opgeschreven. Ze hebben ook doorgevraagd. En dat is alleen maar 
goed. Ook ik had een stellige mening over een deel van het traject maar tijdens het interview voor de evaluatie kwam ik 
erachter dat het toch anders in elkaar zat.”

In drie maanden tijd lag er een compacte evaluatie die door de Vervoerregio nu gebruikt wordt om van te leren en om 
kennis te delen. “Deze nieuwe rol beviel ons wel en we willen vaker als opdrachtgever optreden, maar het dan wel elke 
keer beter doen.”



ProRail 

“Goede heelmeesters helpen programma verder”
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt ProRail aan de opheffing van 180 Niet Actief 
Beveiligde Overwegen (NABO). In 2020 werd AT Osborne ingeschakeld om de bijbehorende programmabeheersing 
onder de loep te nemen. Cors Bergmans, programmamanager NABO van ProRail, over maatschappelijke en 
politieke druk en de behoefte om ‘in control’ te blijven. 

In 2018 ging het strategische programma NABO van start met als doel om de 180 NABO vóór 2024 aan te pakken. In overleg 
met de gebruikers van de overweg wordt gezocht naar een oplossing. Dit kan zijn een tunnel, een traverse of het saneren 
met of zonder een omleidingsroute. In uiterste gevallen wordt een NABO beveiligd met bomen en bellen. Toen Cors 
Bergmans eind 2019 aantrad als programmamanager stapte hij dus op een rijdende trein. “Op NABO doen zich regelmatig 
incidenten voor. Om die reden staat er nogal wat maatschappelijke en politieke druk op. De urgentie voor het aanpakken 
van NABO is hoog. Daarom willen wij dit programma beheerst en efficiënt uitvoeren, en de sneltreinvaart erin houden.”

Snijtafel
De rijdende trein waar Cors aan boord kwam, reed echter niet geheel naar wens. Hij schakelde, mede op verzoek van 
het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, AT Osborne in om tijdens het programma twee audits uit te voeren. 
Consultants Jan-Willem Kuil en Peter Schoenman namen het programma minutieus onder de loep. “Ons team heeft de 
audits als pittig ervaren”, vertelt Cors. “Je ligt als het ware op de snijtafel, met de botte bijl en het fileermes ernaast. Jan-
Willem en Peter toonden zich echter ook goede heelmeesters. Zij voorzagen ons van waardevolle aanbevelingen, die we 
direct konden inzetten om de trein te versnellen.”

Vertrouwen
Eén van die aanbevelingen was om nog meer samen op te trekken met de opdrachtgever van het programma, het 
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. “Een goed advies, want IenW kan zaken in beweging krijgen waar wij dat 
als ProRail niet kunnen. Bijvoorbeeld als we zoeken naar een bijzondere maatwerkoplossing met een gemeente, die 
als wegbeheerder een belangrijke rol speelt bij de opheffing van een NABO. Van een audit kun je veel leren, vindt Cors. 
Als team en organisatie, maar ook als individu. “Het geeft je inzicht in blinde vlekken en zwakke plekken. Dat brengt 
de verbeterpotentie in beeld, waardoor je de beheersbaarheid van een programma kunt verhogen en beter ‘in control’ 
komt. En dat geeft vertrouwen, ook richting onze opdrachtgever IenW.”

Doortimmerd
Cors heeft Osborners Jan-Willem en Peter ervaren als constructief-kritisch en doortastend. “Bovendien waren zij prettig 
om mee samen te werken. Gelukkig maar, want zo’n traject moet ook leuk zijn.” Zag Cors nog verbeterpunten? “Ik denk 
dat AT Osborne ook zelfkritisch moet blijven en zichzelf continu moet blijven verbeteren. Bijvoorbeeld als het gaat om 
verwachtingsmanagement. Het is voor een klant belangrijk om te weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.” 

Begin dit jaar rondde AT Osborne de tweede audit af. Is Cors tevreden met het eindresultaat? “Zeker. Onze rijdende trein 
vergde extra onderhoud, en met hulp van AT Osborne hebben we dat op orde gebracht. We beschikken nu over een 
doortimmerd plan van aanpak, dat goed ingeregeld en goed georganiseerd is. Inmiddels zijn er circa 75 van de 180 NABO 
aangepakt. Het is nu een kwestie van goed blijven sturen en het tempo vasthouden.”



FINANCIEEL 
JAARVERSLAG
Begin 2020 is de wereld geconfronteerd met de corona pandemie. Sinds 
ultimo februari is het virus geleidelijk aan in heel Europa uitgebroken. 
Een jaar na dato domineert deze pandemie nog altijd het doen en laten 
van overheden, instellingen, ondernemingen en burgers. De impact op 
de gezondheid en bewegingsvrijheid van mensen is enorm en zal dat 
naar verwachting ook gedurende het jaar 2021 blijven.

Voorop staat de bescherming van de gezondheid van onze eigen 
medewerkers, de medewerkers van onze klanten en relaties, en 
hun naasten. Gelukkig is de onderneming slagvaardig en financieel 
kerngezond, hetgeen ook in het afgelopen jaar is gebleken. Zonder 
gebruik te (hoeven) maken van door de overheid geboden financiële 
steunfaciliteiten zijn goede resultaten geboekt.



31 december 2020 31 december 2019

Immateriële vaste activa

•	 Goodwill 63 104

Materiële vaste activa

•	 Verbouwingen 2 -

•	 Kantoorinventaris en apparatuur 434 427

436 427

Vaste activa 499 531

Vlottende activa

•	 Nog te factureren bedragen

     aan opdrachtgevers 1.693 1.473

•	 Vorderingen 3.090 4.716

•	 Liquide middelen 9.273 6.463

14.056 12.652

Vlottende passiva

•	 Kortlopende schulden 5.571 5.062

Netto werkkapitaal 8.485 7.589

Uitkomsten van activa 
min kortlopende schulden 8.984 8.120

Aandeel derden 322 297

Groepsvermogen 8.662 7.823

8.984 8.120

Geconsolideerde balans (vóór voorstel resultaatbestemming)
In duizenden euro’s



2020 2019

Netto omzet 29.230 28.980

•	 Inhuur derden en andere externe kosten (7.345) (6.176)

Brutowinst 21.885 22.8042

•	 Salarissen en sociale lasten 16.000 15.353

•	 Afschrijving immateriële vaste activa 41 41

•	 Afschrijving materiële vaste activa 167 227

•	 Overige bedrijfskosten 4.424 5.243

Som der bedrijfslasten 20.632 20.864

Bedrijfsresultaat 1.253 1.940

•	 Rentebaten 17 13

•	 Rentelasten (32) (9)

Uitkomst der financiële baten en lasten (15) 4

Resultaat uit gewone bedrijfs uitoefening

vóór belastingen 1.238 1.944

•	 Minderheidsbelang derden (25) (140)

Geconsolideerd resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening vóór belastingen 1.213 1.804

•	 Belastingen 374 509

Resultaat ná belastingen 839 1.295

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
In duizenden euro’s



Colofon
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