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Agenda



Agenda

1. Welkom 9.30 uur – 9.35 uur

2. Vooruitblik door Arjan Verweij 9.35 uur – 10.00 uur

3. Presentatie ‘Al doende leert men’ 10.00 uur – 11.00 uur

1. Presentatie door Leander Noordijk

2. Uitreiking boekje en reactie stakeholders 

4. Rondvraag en sluiting 11.00 uur – 11.30 uur

aansluitend gelegenheid tot napraten onder genot van kopje koffie



Vooruitblik

donderdag 8 maart 2018



Werkgroepen

slide 5

Vrijdag 3 november 2017

Werkgroep Thema Status

V180 Leren van 

oefeningen en 

incidenten

Vandaag!

V160 Cybersecurity Loopt, geplande presentatie digitaal groeiboek 18 mei 2018

V30 Ventilatie en 

Overdruk

Wordt opgepakt door het Kennisplatform Tunnelveiligheid

T541 Digitaal Data 

Delen

Het plan van Aanpak is opgesteld. Het wordt verder opgepakt door 

het Platform Beheer en Onderhoud



Vooruitblik 2018

slide 6

Vrijdag 3 november 2017

Periode 2018 Thema

6 maart 2018 Officiële presentatie boek “Al doende leert men”

Leren van oefeningen en incidenten

18 mei 2018 Officiële lancering digitaal groeiboek cyber security

22 juni 2018

(COB-congres)

Veiligheid tijdens renovatie

17 oktober 2018 Nieuwe ontwikkelingen in de markt



COB congres 22 juni 2018

• ‘Meer waarde en minder hinder’

• Plenair gedeelte en subsessies (3)

• Veiligheid tijdens renovatie

• Ideeën voor onderwerpen

donderdag 8 maart 2018



COB-Tunnelprogramma 2018-2019

donderdag 8 maart 2018



donderdag 8 maart 2018



COB-Tunnelprogramma 2018-2019

Ontwikkellijnen COB-projecten

Civiel anders (ver)bouwen Modulair verbouwen: afwegingskader voor scenario’s

Handreiking ‘Ken je tunnel’

Digitale tunneltweeling Probleemloze openstelling m.b.v. digitale tunneltweeling

Virtueel testen

Virtueel OTO

Van boekenkast naar digitaal

Belemmeringen data delen vanuit voorspelbaar onderhoud

Tunnel waardevol in zijn omgeving -

Adaptieve installaties -

donderdag 8 maart 2018



Al doende leert men
Handreiking voor het collectief leren en delen van oefen- en 

incidentevaluaties in tunnels



Opbouw presentatie

• Achtergrond

• Doelstelling

• Inhoud

• Aanbevelingen

• Uitreiking

• Vervolg



Achtergrond

• Juni 2015: Platform Veiligheid - ‘Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO)’

◦ Collectief leren en breed delen evaluaties

◦ Landelijke systematiek

◦ Eén loket om informatie uit evaluaties te delen

• Opgepakt met werkgroep

◦ Leren op organisatieniveau

◦ Leren over organisatiegrenzen heen



Achtergrond



Achtergrond



 

MOTORKAPOVERLEG 

Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal (als 
verschillende partijen) hetzelfde beeld hebben van 

wat er zich in de tunnel afspeelt? 

Achtergrond

• Gericht op meer leren van evaluaties

◦ Beschikbare evaluaties

◦ Overeenkomsten / leerpunten / best practices

◦ Aanbevelingen

• Hoe

◦ Werkgroepbijeenkomsten

◦ Revisierondes werkgroepleden

◦ Workshop op Expertmeeting tunnelveiligheid bij IFV april 2016

◦ Workshop Motorkapoverleg op COB congres december 2016





Doelstelling

Doel van deze handreiking is het faciliteren van het collectief leren en breed delen van 
oefen- en incidentevaluaties

• Uitsluitend over organisatorische leer- en verbeterpunten

• Geen link met opleiden en oefenen

Doelgroep: Alle direct bij het oefen- en evaluatieproces betrokken partijen



Al doende leert men – Inhoud

• Wettelijk kader

• Aandachtspunten uit evaluaties

• Oefenen

• Incidentregistratie en - evaluatie

• Overzicht aanbevelingen



Wettelijk kader

• Oefenen

◦ Warvw en Rarvw

» Gemeenschappelijke oefeningen voor tunnelpersoneel en hulpdiensten

» Tunnelbeheerder stelt in overleg oefenprogramma op

» Eens per 4 jaar realistische oefening en elk tussenliggend jaar een gedeeltelijke of simulatieoefening

» Combineren mogelijk bij meerdere tunnels per veiligheidsregio en beheerder

» De oefeningen worden gezamenlijk geëvalueerd

◦ Wvr

» Opstellen beleidsplan gebaseerd op ‘risicoprofiel’

» ‘Oefenbeleidplan’ afgestemd op regionaal risicoprofiel

» Wegtunnel kan onderdeel uitmaken van oefenbeleidsplan



Wettelijk kader

• Evalueren

◦ Significant voorval (Rarvw) moet worden geëvalueerd

◦ Procesevaluatie en systeemevaluatie met deadline

◦ Term significant voorval is niet gedefinieerd



Aandachtpunten uit evaluaties

• Elkaar en het object kennen

• Tunnelgenerieke versus tunnelspecifieke informatie

• Het achterliggende ‘plan’ is voor iedereen helder

• Gestructureerde, systematische afstemming van plannen en procedures

• Plancultuur

• Communicatie

Afbeelding van Rijkswaterstaat



Aandachtspunten uit evaluaties

Intermezzo

VOORBEELDEN GECONSTATEERDE COMMUNICATIEMISVERSTANDEN EN OPLOSSINGEN (COENTUNNEL)

• Communicatie: Eenvoudig en Uniform



Aandachtspunten uit evaluaties

1 • Zorg voor laagdrempelige en regelmatige contactmomenten tussen degenen die de 
calamiteiten daadwerkelijk afhandelen alsmede tussen de degenen die de calamiteiten-, 
oefen- en opleidingsplannen voor de verschillende partijen opstellen. 

2 • Houd in de gaten dat er voor de afhandeling van voorvallen in wegtunnels in de regel 
ook (meestal meerdere) tunnelspecifieke procedures/instructies zijn vastgelegd in de 
plannen. Essentieel is dat de partijen/functionarissen die betrokken zijn bij de 
afhandeling van voorvallen in de wegtunnels, bekend zijn met de tunnelspecifieke
procedures. Hiervoor is nodig dat de betreffende informatie goed wordt gedeeld
door/tussen partijen en dat zij die informatie verankeren in (naast de inzetplannen en -
procedures) opleiding, training en oefening van alle betrokken functionarissen.

3 • Zorg voor periodieke (minimaal jaarlijkse) kleinschalige (communicatie-)oefeningen.



Aandachtspunten uit evaluaties

4 • Zorg voor een gezamenlijke begrippenlijst en een lijst met protocollen en procedures die 
van belang zijn voor gezamenlijk optreden.

5 • Wijs per organisatie functionarissen aan die garant staan voor de afstemming tussen elkaar. 

6 • Zorg ervoor dat de calamiteitenplannen van de tunnelbeheerder en hulpdiensten actueel 
zijn en op elkaar zijn afgestemd.

7 • Wijs binnen de betrokken organisaties functionarissen aan die belast zijn met het actueel
houden van de plannen en de afstemming ervan met externe partners. Let daarbij ook op de 
actualiteit van gegevens van de hulpverleningspartners, Inspectie Leefomgeving en Transport 
en bergers.

8 • Voorkom misverstanden door van tevoren te bepalen of de plannen binnen de betreffende 
organisatie een verplichtend karakter hebben of als een leidraad worden gezien.



Aandachtspunten uit evaluaties

9 • Zorg op landelijk niveau voor besluitvorming over de implementatie van een 
gemeenschappelijk uitvraagprotocol bij de gemeenschappelijke meldkamers (geïntegreerd 
meldkamersysteem) en de bediencentrales.

10 • Communicatieproblemen bij gemeente/regiogrensoverschrijdende tunnels kunnen 
worden voorkomen door in goede planvorming te voorzien en oog te hebben voor de 
verschillende aanpak en procedures.

11 • Besteed bij het opstellen van de verschillende ‘tunnelplannen’ nadrukkelijk aandacht aan 
de naamgeving of aanduiding van bijvoorbeeld tunnelbuizen, afsluitbomen en 
calamiteitendoorsteken op de aanrijroutes voor de hulpdiensten en vluchtdeuren.

12 • Zorg voor eenduidige terminologie (nomenclatuur) en borg dit in de plannen/procedures 
en in het programma voor opleiding, training en oefening.



Aandachtspunten uit evaluaties



Oefenen

Best practices 

• Voorbereiding

• Uitvoering

• Evaluatie



Incident

Oefening

Evaluatie
Verbeter-

punten

leerdoelen

1

2 3

4
5

Testen

Persoonlijke leerdoelen

Proces en procedure aanpassingen

Techniek 

Persoon

Organisatie (proces)

Aanpassing 
civiel / TTI

Persoonlijke 
leerdoelen

BasisrisicofactorenOpleiden

Lerende evaluatie



Oefenen

13 • Zorg ervoor dat oefeningen onderdeel uitmaken van een doordachte, getrapte 
meerjarenprogrammering, waarin de link naar opleiding en training doelmatig wordt 
gelegd. Alleen het streven naar de afzonderlijke ‘vinkjes’ op de oefenkalender sorteert 
weinig effect. 

14 • Besteed aandacht aan het kiezen van de juiste oefenopzet en -middelen. 

15 • Wijs verantwoordelijke actiehouders aan om te zorgen voor opvolging van leer- en
verbeterpunten bij betrokken partijen. Dit is bovendien een wettelijke eis, zie Rarvw
bijlage 2.



Oefenen

Intermezzo’s

OEFENINGEN EN HET LAAGHANGEND FRUIT PLUKKEN BIJ DE LEIDSCHE RIJNTUNNEL - PATRICK ELFERINK

RWS-MNZ

JAARLIJKSE GEDEELTELIJK EN/OF SIMULATIEOEFENING – HYLKE VISSER/PETER DE KOK RWS-ON

PRAKTIJKVOORBEELD VELSERTUNNEL: DE DUBBELE MEERWAARDE VAN DE INZET VAN FIGURANTEN

donderdag 8 maart 2018

Door Gmhogervorst op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3221674

© Veiligheids Regio Utrecht



Incidentregistratie en –evaluatie

Significante voorvallen

• Definitie niet in Rarvw

• Rijkstunnels: LTS/Leidraad

• Niet-Rijkstunnels: geen algemene, eenduidige definitie

• Significant maar niet per se interessant/relevant

16 • Bepaal op regionaal niveau tussen tunnelbeheerder en hulpdiensten wat onder ‘significant
voorval’ wordt bedoeld in het kader van incidentenregistratie en -evaluatie



Incidentregistratie en –evaluatie

Niet-significante voorvallen

• Kunnen ook relevant zijn

• Reeks niet-significantie voorvallen

• Niet gedefinieerd

• Wel registreren, niet per se evalueren

22 • Evalueer een reeks van niet-significante voorvallen op bepaalde trends via meta-analyse



Incidentregistratie en - evaluatie

Intermezzo

SIGNIFICANTE INCIDENTEN IN DE WESTERSCHELDETUNNEL – JAN VERBRUGGE, PROJECTLEIDER VIJ NV 
WESTERSCHELDETUNNEL

donderdag 8 maart 2018

Foto van https://www.westerscheldetunnel.nl



Incidentregistratie en –evaluatie

• Voorvallen evalueren

◦ Hoe? 

» Proces & systeemevaluatie - vorm niet vastgelegd

» Objectonafhankelijk evalueren

» Evaluatievorm

◦ Wie? 

» Kan ook door andere partijen

◦ Waarom? 

» Evaluatiedoel

◦ wat is nodig?



Incidentregistratie en - evaluatie

Intermezzo’s

MULTIDISCIPLINAIRE EVALUATIE VAN VOORVALLEN IN DE TUNNELS IN BEHEER BIJ RWS WNN – RON BEIJ, 
BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND EN FRENK SWAAK, RWS WNN

LEERTAFEL VRACHTWAGENBRAND HEINENOORDTUNNEL – MARK GOUDZWAARD WNZ

donderdag 8 maart 2018

Afbeelding van www.rijkswaterstaat.nl



Incidentregistratie en –evaluatie

• Procesflow RWS WNN

• Interne procesbeschrijving

• Organisatie-specifiek

• Praktische tool

• Rekening gehouden met 

◦ Rarvw

◦ Leidraad van LTS

◦ werkafspraken



Incidentregistratie en –evaluatie

17 • Maak op landelijk niveau een ‘objectonafhankelijke’ evaluatiestrategie voor 
tunnelincidenten. 

18 • Organiseer een landelijke oefenbank met goed oefenmateriaal, 
evaluatiemethodieken en een database met geleerde lessen. 

19 • Analyseer de eerdergenoemde databank op verbeterpunten die landelijk aandacht
behoeven en agendeer die in de daarvoor in aanmerking komende gremia. 

20 • Kies gezamenlijk voor een evaluatievorm voor incidentevaluaties. 

21 • Bepaal gezamenlijk onderzoeksdoelen en -vormen. 



Aanbevelingen

Belangrijkste landelijke aanbevelingen

• Maak op landelijk niveau een ‘objectonafhankelijke’ evaluatiestrategie voor 
tunnelincidenten [17].

• Organiseer een landelijke oefenbank met goed oefenmateriaal, 
evaluatiemethodieken en een database met geleerde lessen [18].

• Analyseer de eerdergenoemde databank op verbeterpunten die landelijk aandacht 
behoeven en agendeer die in de daarvoor in aanmerking komende gremia [19].



Laten we nu stappen maken naar

• Collectief leren en breed delen evaluaties

• Landelijke systematiek

• Eén loket om informatie uit evaluaties te delen

• Leren op organisatieniveau

• Leren over organisatiegrenzen heen





Al doende leert men
En nu verder!



En nu verder!

✓ Platform Veiligheidsbeambten 

✓ Tunnelbeheerders
• Landelijke Tunnel Regisseur 
• Platform Niet-Rijkstunnels

✓ Vakgroep Infrastructuur en Veiligheid
• Landelijk overleg Hulpdiensten

✓ Stakeholdersoverleg
• Landelijk overleg Tunnelbeheerders-Hulpdiensten

✓ Bevoegd Gezag
• Ambtelijk
• Bestuurlijk

✓ Lectoraat Transportveiligheid/ IFV

donderdag 8 maart 2018



Stakeholders overleg

Inrichten landelijke leeromgeving oa,

• Collectief leren van incidenten, oefeningen en literatuur

• Centrale rol veiligheidsbeambten bij verzamelen data

• Lessen centraal bundelen en verspreiden

• Gezamenlijk les- en oefenmateriaal delen, beheren en  ontwikkelen?



Afsluiter!


