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PLATFORM BEHEER EN ONDERHOUD 

Datum : 11 december 2018 

Tijdstip : 8:30 – 13:00 uur 

Locatie : Rotterdamsebaan 

 

Agendapunt Onderwerp Tijd 

Werkbezoek Rotterdamsebaan 

1 Inloop 

Ontvangst in de bouwkeet, Laan van Hoornwijck 80, Den Haag 

8:30 

2 Presentatie door projectdirecteur Paul Janssen 

Toelichting op het project, de rondgang en de “Do’s & Don’ts” tijdens de rondgang 

8:45 

3 Omkleden voor bezoek werkterrein en doornemen bezoekersinstructies 

Klaarmaken voor bezoek werkterrein 

9:10 

4 Start bezoek werkterrein 

We wandelen naar het werkterrein waar we door Paul Janssen, Paul van Laviere en Rob Bogaard worden 

rondgeleid 

9:20 

5 Einde rondleiding werkterrein en vertrek naar Trefpunt 

Na afronding van de rondleiding vertrekken we naar het bezoekerscentrum van de Rotterdamsebaan: 

Binckhorstlaan 340, Den Haag 

10:30 

6 Algemene presentatie Rotterdamsebaan 

Toelichting op het project in het bezoekerscentrum 

10:45 

7 Einde programma werkbezoek, start presentaties in presentatiezaal 

We ronden het werkbezoek inhoudelijk af en mogen de presentatiezaal gebruiken voor nog een tweetal 

inhoudelijke presentaties. 

11:15 

Presentaties platform Beheer en onderhoud (inclusief lunch) 

8 Digitale gereedschappen binnen instandhoudingscontracten 

Presentatie van Gijs Peters en Pascal Kieboom (Strukton) en Erik Heil (Centric) over de praktische inzet van 

digitale tools binnen instandhoudingscontracten 

11:15 

 Broodjes tijdens de presentatie  

9 Datagedreven assetmanagement 

Paulette Dicker (DON Bureau) heeft samen met vele partijen waaronder opdrachtgevers, marktpartijen en 

ingenieursbureaus een white paper geschreven ter verkenning van de toepassing van datagedreven 

assetmanagement. Paulette komt de paper zelf, maar ook de totstandkoming ervan, nader toelichten 

12:15 

10 Afsluiting 13:00 
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TOELICHTING LOCATIE 
 

BOUWTERREIN ROTTERDAMSEBAAN 

 

We vangen aan met een rondgang over het werkterrein. De gehanteerde tijden zullen strak gehanteerd worden, 

dus zorg dat je op tijd aanwezig bent.  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) 

PBM’s zijn verplicht en ter plaatse aanwezig. Eigen werkschoenen mogen gebruikt worden. De hesjes van het 

project zijn verplicht. 

 

Adres 

Laan van Hoornwijck 80, Den Haag 

 

 

BEZOEKERSCENTRUM TREFPUNT ROTTERDAMSEBAAN 

 

Na de rondgang gaan we naar het bezoekerscentrum van de Rotterdamsebaan, het Trefpunt. 

 

Parkeren 

Op de parkeerplaats achter het Trefpunt kunnen bezoekers gratis parkeren. Aan de achterzijde van het pand 

bevindt zich ook een ingang waar bezoekers kunnen aanbellen. De deur wordt automatisch door de 

medewerkers in het Trefpunt geopend. De deurbel aan de voorkant van het pand werkt niet automatisch. 

Medewerkers komen de deur openen. Dit kan even duren.  

 

Let op! 

Het parkeerterrein achter het Trefpunt is alleen geopend tijdens de openingstijden van het Trefpunt. Dinsdag 11 

december 2018 sluit het Trefpunt nadat de groep het pand rond 13 uur verlaat. Het parkeerterrein sluit dan dus 

ook. Daarna is het voor bezoekers pas weer mogelijk hun auto op te halen zodra het Trefpunt open is.   

 

Adres 

Binckhorstlaan 340, Den Haag 

 

 

LUNCH 

 

Tijdens de laatste twee presentaties zorgen we voor een broodje en wat te drinken. 

 

 

    
 


