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Agenda

• Wie ben ik?
•Een korte introductie

• Een rondje langs de velden
•Ontwikkelingen COVID internationaal in het eerste jaar

• Beslissen onder onzekerheid
•Wat voor beslissing staan we hier nu voor?



Wijnand Veeneman
• Associate professor Governance van Infrastructuren 
• Technische Universiteit Delft
• Onderzoek: hoe beslissen we over infrastructure en mobiliteitsdiensten 

• Onderwijs: managen complexe projecten, vooral in energie en transport

• Wetenschappelijk directeur 
•Next Generation Infrastructure
•Samenwerking tussen 6 netwerkmanagers
• ProRail, Rijkswaterstaat, Vitens, Alliander, Haven van Rotterdam, Luchthaven Schiphol

• Welke vragen hebben we eender?

• Capaciteitsmanagement, assetmanagement en investeringsvraag in de context van transitie

• Afhankelijkheden

• Bouwen in dezelfde ruimte, intermodale capaciteitsverdeling, functieafhankelijkheden 

in de context van transitie



Ontwikkelingen in jaar 1 van COVID I

Bron: REBEL COVID dashboard



Ontwikkelingen in jaar 1 van COVID II

Bron: REBEL COVID dashboard



Ontwikkelingen in jaar 1 van COVID III

Bron: REBEL COVID dashboard



Ontwikkelingen in jaar 1 van COVID IV

Bron: REBEL COVID dashboard



Ontwikkelingen in jaar 1 van COVID V

Bron: REBEL COVID dashboard



In het kort
• Veel antwoorden op COVID crisis
•Van mondkapjes tot lockdown
•Weinig effect op besmettingsgraad

• Effect op neiging tot reizen per openbaar vervoer 
•Minder voorspelbaar dan gedacht
•Nieuws focust op verhalen
•Afgezien van lock-down…

• Veel context variabelen die mede bepalend zijn
•Stedelijkheid
•Kostendekkingsgraad





U onderschat complexiteit! 

1,3 1050 atomen

4,3 1017 seconden

Atomen
?

Seconden?

8,0 1067 volgordes

Volgordes?

Ik ook!

Nog nooit in de zelfde volgorde!



CTCT model over hoe je beslissingen neemt
Korte termijn Lange termijn

Onzekerheid 
beperkt 

Continu
- Omgeving stabiel
- Nauw kijken volstaat
- Handel met bestaande kennis
- Toekomst komt vanzelf

- Busoperatie Groningen
- Handen wassen of niet

Trend
- Omgeving stabiel ontwikkelend
- Breed kijken kan
- Handelen volgt nieuwe kennis
- Toekomst volgt trend

- Spooruitbreiding Amsterdam
- IC capaciteit uitbreiden of niet

Onzekerheid 
hoog

Crisis
- Omgeving instabiel
- Nauw kijken noodzakelijk
- Handel met beperkte kennis
- Toekomst wordt “gered”

- Businzet bij verstoring
- Lock down of niet

Transformatie
- Omgeving instabiel ontwikkelend
- Breed kijken noodzakelijk
- Kennis volgt nieuw handelen
- Toekomst wordt gemaakt

- Aanpassing OV-aanbod post 
COVID



Openbaar vervoer post COVID
• Organisaties
•Onzekerheid over hybride werken
•Hoe kiezen mensen als ze geleerd hebben mogelijkheden en problemen 

• Reisgedrag
•Onzekerheid over minder of meer reizen
•Hoe verhouden verklaard en vertoond gedrag zich?

• Infrastructuur
•Onzekerheid over effecten 
•Hoe lang blijft de nieuwe autobezitter in de file staan?

• Energie
•Onzekerheid over kosten
•Wat zal het effect zijn van hogere prijs energie (nieuwe) autobezitter?

Toch meer reizigers?

Toch minder reizigers?
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Bron: OV Pro 2020



Dus:
• Kies met elkaar een periode waarin de onzekerheid zal afnemen op: 
•Hybride werken
•Reisgedrag individuen
•Belasting infrastructuur
•Kosten energie 

• Tot die tijd:
• Zorg dat de kwaliteit van het openbaar vervoer weer op het oude niveau komt
•Bespaar slim capaciteit en kosten waar dat de kwaliteit het minst raakt
•Communiceer dat die kwaliteit er weer is
•Draag samen de kosten
•Volg de ontwikkelingen op genoemde aspecten

• Na de gekozen periode:
•Pas het aanbod aan op de nieuwe realiteit

Naar 

verwachting…Voorkom de self 
fulfilling prophecy

“Maar goed bezuinigden 

op het openbaar 

vervoer, het wordt 

nauwelijs meer 

gebruikt”



Leggen we samen de kaarten op volgorde!

Seconden?

… en monitoren in plaats van voorspellen



Hartelijk dank

?


