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Essentie van beheren en onderhouden



Hoe doen we dat met software gestuurde systemen en ict systemen?



Programma

12:45 ”Inloop”

13:00 Welkom - uitleg over het webinar

13:10 Frans Lambregts - Life Cycle Management Tunnels en Tunnelsoftware

13:40 Johannes Braams – Tunnels en Cybersecurity

14:10 Vragen & Discussie

14:25 Poll onderwerpen Platform bijeenkomst 2021
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Het Webinar
De techniek en een paar afspraken

woensdag 16 januari 2019
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Presentaties

Frans Lambregts (ICT+)

Life Cycle Management Tunnels en Tunnelsoftware

Johannes Braams (RHDHV)

Tunnels en Cybersecurity
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Dank aan de sprekers !!



Afronding

• Webinar komt online (kijk het terug, deel het met collega’s)

• Webinar “Ken je Tunnel” & “van Realisatie naar Exploitatie”

• Ontwikkellijn Digitaal

• 12 juni 2020 – 25 jaar COB
◦ 13:00-17:00 uur
◦ Samen met Tunnels & Veiligheid
◦ Carlo van de Weijer (TUE, TomTom)
◦ Arie Bleijenberg (TNO)
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Bijlage 1 - Webinars 
Op basis van vele gesprekken in de periode januari 2020 tot en met mei 2020, en door het bestuderen van de 
deelproducten uit het tunnelprogramma is een praatplaat ontstaan, zie de afbeelding hieronder. In dit overzicht 
staan de belangrijkste constateringen vanuit verschillende perspectieven en de daarbij behorende hoofddoelen 
(stip op de horizon).  
 

 
 
Hierover is het COB met belanghebbenden in gesprek gegaan op 15 en 20 mei 2020. In deze interactieve webinars zijn 
commentaren, tips en vragen besproken. De waardevolle input is verwerkt in de subdoelen van de genoemde 
hoofddoelen. In een vervolgsessie zijn de subdoelen besproken en geprioriteerd; de uitwerking is weergegeven in dit 
conceptplan voor de programmering tot 2030.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de prioritering tijdens de tweede webinar. De dikgedrukte punten hebben prioriteit 
(stemming ≥ 40%), de cursiefgedrukte punten hebben geen prioriteit (stemming < 20%). 
 
 
Tunnelveiligheid 

x Veiligheidsaspecten in context en 
samenhang 

x Veiligheid geverifieerd en gevalideerd  
x Vertrouwen en draagvlak kweken  
x Wetenschappelijke visie 
x Effectieve training en operatie 
x Heldere totstandkoming informatie 
x Automatisch testen als randvoorwaarde 
x Op tijd dilemma’s en fouten boven tafel 

 
 
 
 



Onderwerpen Platform B&O 2021



Bedankt voor je aanwezigheid !


