Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Powered by:

29 september 2020

Platformbijeenkomst kabels & leidingen

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
5G / Smart City
Decentrale opwekking
Reconstructie
elektriciteitsnet

Laadpalen
Bomen (hittestress)
Aardgasvrij
Fiber to the Home

Vervangingsopgaaf

Klimaatadaptatie

Ondergrondse
O
d
d
afvalcontainers

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Samenwerken (strategisch programmeren)

Samen...
...plannen? ...prioriteren? ...ontwerpen? ...uitvoeren?

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Samenwerken (strategisch programmeren)

• Is de eigen opgave goed te overzien?
• Kunnen gegevens met elkaar worden uitgewisseld
Hoe kunnen koppelkansen worden geïdentificeerd?
• Is er ruimte voor flexibiliteit?
• Zijn de kosten en de baten evenredig verdeeld?

Levensduur
Prioriteiten
Middelen en capaciteit
Externe ontwikkelingen
Vertrouwelijkheid
Hardheid
Uitwisselbaarheid
Budgetten
Prioriteiten
Altijd win-win?
Wat als het niet past?

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Samenwerken (strategisch programmeren), componenten:

• Asset- en planningsdata delen
• Koppelkansen identificeren (vlekkenkaarten? algoritmes?)

• Samenwerkingsafspraken maken
• Kosten en baten verevenen
• Multi-utility voorbereiding en uitvoering

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Voorstelronde

• Robbert Ephraïm

Product owner omgeving en innovatie

• Petra Meskens

Beleidsadviseur bodem & ondergrond en openbare ruimte

• Berry Kok

Voorzitter

• Rudi Zoet

Platformcoördinator kabels en leidingen

• Edith Boonsma

Programmaleider Common Ground
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https://gci.participoll.com/

Online participatie
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Kenny Tete

E.

Hij kan er beter zelf gaan staan

F.

Oei? Moeten we het hier mee doen?

A

B

C

D

E

F

F. Oei

Denzel Dumfries

D.

D. Tete

C.

C. Dumfries

Joël Veldman

B. Veldman

Hans Hateboer

B.

A. Hateboer

A.

E. Frank de Boer

Wie moet Frank de Boer op rechtsback zetten?
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Ingenieurs- of adviesbureau

E.

Kennisinstituut

F.

Overig
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F. Overig

Aannemer

D.

E. Kennisinstituut

C.

D. Adviesbureau

Overheid

C. Aannemer

Netbeheerder

B.

B. Overheid

A.

A. Netbeheerder

Namens welk soort organisatie neemt u deel?
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Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Organisatorische mededelingen

- Video is niet openbaar terug te kijken
- Niet beantwoorde vragen behandelen we na afloop

- Presentaties worden rondgestuurd
- Na afloop volgt een enquête om jullie te betrekken in vervolg
- Daarna per deelonderwerp interactieve sessies (webinars, ateliers)

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Vandaag op de agenda:
13.55u

Meer netwerken in de ondergrond

Aad Correljé

(TU Delft)

14.20u

De drempel verlagen voor uitwisseling

Gerry van Meijel

(Evides)

14.50u

Pauze (15 minuten)

15.05u

Wat als samenwerking schuurt?

Discussiepanel

15.30u

Uitwisselstandaard GIS informatie

Aydemir Çetin

16:00u

Afsluiting

(BIM-loket)

De ondergrond draait doorrrrrrrr
• Kabeltjeskrant (K&L in de media)
• Platformlid zoekt platformlid
• Update kennisarena

• Wet, wet, wet (juridische update)

Platformlid zoekt platformlid
Jorn Mieras (Deltares) doet onderzoek naar de ontwikkeling van een
gevalideerd model voor aanlegkosten van warmtenetten, rekening houdend
met omgevingsfactoren.

Hiervoor wil hij historische (kosten) data verzamelen.
E: jorn.mieras@deltares.nl
T: 06 344 14 303

Kabeltjeskrant

De kennisarena en de lopende COB-projecten

Hulp bij richtlijnen en
verordeningen
Begonnen, op zoek naar
organisaties die over dit
onderwerp een mening hebben
om er mee in gesprek te gaan.
Op zoek naar: leden kernteam
(strategisch niveau)

Feiten en fabels bij kabels en leidingen
Er zijn 7 interviewers aan de slag om input op te halen
Op zoek naar: 1 interviewer achtergrond vanuit netbeheer
Op zoek naar: 4 leden auditteam (juridische achtergrond)

Samen zonder schade
Eerste brainstorm is geweest,
gedragsdeskundige is betrokken,
script van serious game is klaar, deze
week wordt aan het ontwerp gewerkt.
Op zoek naar: deelnemers serious
game.

De kennisarena en de nieuwe initiatieven
Strategisch afstemmen
en adaptief plannen
Vandaag aan de orde.

Laagst maatschappelijke
kosten
Hoe zorg je in de uitvoering hiervoor?
Op zoek: naar denktankleden op
strategisch niveau

Ontwerpen vanuit algoritmen
Krijgt ondersteuning vanuit de
Koplopergemeenten.
Op zoek: Trekker om eerste
onderzoek te doen

Groeiboek
Bundelingstechnieken
Inhoudsopgave wordt gemaakt, dan
op zoek naar financiering en vullen
met informatie

VKLS in Leiden
Krijgt ondersteuning vanuit de
Koplopergemeenten
Op zoek: iemand die de VKLS kan
ontwikkelen en maken

Meer netwerken in de ondergrond!
Een institutioneel-economisch perspectief om de
modernisering en groei van de ondergrondse
netwerkinfrastructuur het hoofd te bieden.

Platformbijeenkomst kabels & leidingen 29/9/2020
Rotterdam

Aad Correljé Faculteit Technologie, Beleid en Management

Wat ging hier fout???

Een coördinatieprobleem!
•
•
•
•
•
•
•

De toekenning van rechten aan partijen…
De betekenis van die rechten…
De uitoefening ervan…
De prikkels voor gedrag…
Het gedrag…
De gevolgen…
De oplossing…???

En hier dan????

Ook een lastig coördinatieprobleem! Maar jullie
hebben al veel kennis…

En Ervaring.

De klimaatuitdaging voor de ondergrondse
netwerkinfrastructuur...
• Technische transformatie van het systeem:
¾ Nieuwe energietechnologieën en minder/geen CO2
¾ Meer ICT
¾ Aanpassing watersystemen
• Institutionele transformatie: Nieuwe eigendomsrechten, stimuli, transacties en
actoren
• Verandering gebruikelijke gedragspatronen van actoren
• Raken aan meer collectieve ‘waarden’ dan kosten en prijzen
• Leiden tot nieuwe patronen van evaluatie en besluitvorming door consumenten,
leveranciers en in het publieke gremium
• (In)formele evaluatie door min of meer georganiseerde individuen, lobbygroepen,
NGOs, de (lokale) politiek, en bedrijven en beïnvloeding van de regels én het spel…

Is het alleen een ruimtelijke uitdaging?

Misschien hebben we wel wat meer lagen nodig!
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Hoe begrijpen we die (trans)acties??
level

Psychologie,
sociologie,
etc.

Embeddedness:
Informal institutions,
customs, traditions,
norms, religion
Institutional
environment:
Formal rules of the
game – esp. property
(polity, judiciary,
bureaucracy)
Governance: play of the
game – esp. contract
(aligning governance
structures with
transactions)

Resource allocation and
employment (prices and
quantities; incentive
alignment)

Recht
Onzekerheid...
Institutionele
Economie

Economie

Maar drinkwater, riool, gas, stroom, ICT, warmte en
verkeer hebben echt hun eigen cultuur, technologie
wetten en mores!

En eigen innovaties, marktstructuur en regulering
en publieke waarden

De principaal – agent theorie
P

A

1. Verschillende actoren
2. Verschillende belangen en doelstellingen
3. Specialisatie van agent leidt tot informatieasymmetrie t.o.v. de
principaal
4. Onzekerheid:
• Toewijzing van taken: Wie doet wat, en hoe?
• Allocatie van risico’s tussen principaal en agent
• Allocatie van opbrengsten tussen principaal en agent
• En hoe controleer je dat?
Strategisch gedrag van actoren
Gebrek aan coördinatie tussen (sub)systemen
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En de versplintering van verticale integratie naar
een complex netwerk!
• Verticale Integratie:
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Oplossing voor principaal – agent problemen??
• Contracten moeten compleet zijn
¾ Onzekerheid = ruimte voor wederzijds vertrouwen!
• Focus op meetbare prestaties
¾ Wat te doen met niet meetbare prestaties/output?
• Stevige prestatieprikkels
¾ kan intrinsieke motivatie ondermijnen
• Meerdere gespecialiseerde principalen/toezicht
¾ Mogelijk opportunistisch gedrag…
32

Oplossing voor principaal – agent problemen??
• Contracten zijn altijd incompleet.
¾ Flexibiliteit = ruimte voor aanpassing en overleg
• Focus op prestaties en principes
¾ Observeerbare principes, transparantie en kennis
• Prestatieprikkels
¾ Prikkels voor coördinatie en samenwerking
• Meerdere principalen
¾ Combineer verantwoordelijkheden en reduceer
voordelen van opportunistisch gedrag
33

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Meer netwerken in de ondergrond
Aad Correljé – TU Delft
Reacties, vragen, opmerkingen...
Stelling: het huidige sociaal-institutionele ‘stelsel’ is
ongeschikt om samenwerking te faciliteren:
A. Ja
B. Nee
C. Geen Mening
https://gci.participoll.com/

C
33%

A
34%

B
33%

0

Meer netwerken in de ondergrond!!
Succes!

Samenwerken in de Ondergrond
FAIR principes voor slim data uitwisselen

Gerry van Meijel – Evides Waterbedrijf

Samenwerken in de buitenruimte
Convenant:
• Stedin

• Gemeente Rotterdam
• Evides Waterbedrijf

https://www.stedebouwarchitectuur.nl/nieuws/091115/rotterdam-gaatsamenwerken-in-de-buitenruimte
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Context

29 september 2020
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SidO, een voorbeeld

29 september 2020
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Samenwerken in de ondergrond (SidO)
• Leidingknooppunt Clara,
Olympiaweg Rotterdam
kwartaal twee 2020
• Evides Waterbedrijf & Gemeente
Rotterdam

https://www.evides.nl/over-evides/nieuws/2020/aanpakknooppunt-clara
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Bestuursakkoord water (BAW)
Partners
• Het Rijk (ministerie I&W, RWS)
• De Unie van Waterschappen (UvW)
• De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin)

• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Interprovinciaal Overleg (IPO)

•

Kern afspraken BAW (2011)
Doelmatigheid waterbeheer vergroten, minder
bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden,
slim en kosten efficiënt samenwerken.

Ambitie ‘informatie’, afspraken (addendum BAW 2018)
Afspraken ‘informatie’ op een rij
•

Als waterpartners bundelen we onze krachten om te ontdekken, te onderzoeken, te leren en ervaringen te
delen op het gebied van innovatie en (technologische) ontwikkelingen.

•

We komen in 2019 tot een gezamenlijke visie op het gebruik en de ontsluiting van data, de benodigde
(model)infrastructuur en de financiering.

•

We onderzoeken in 2019 of in de toekomst (verdergaande) samenwerking - op basis van de gezamenlijke
visie - mogelijk is op het gebied van informatievoorziening en gegevensbeheer binnen de processen van het
waterbeheer.

•

Daarnaast onderzoeken we in de komende twee jaar (2019-2020) koppelingen tussen de instrumenten en
datamodellen via gestandaardiseerde protocollen en standaard uitwisselformaten.

•

De samenwerkingsregio’s in de waterketen geven in het kader van professionalisering, expliciet aandacht aan de
noodzakelijke ontwikkelingen om bruikbare en toegankelijke informatie binnen de watersector te krijgen.

Uitvoering
•

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt het initiatief voor de oprichting van een
werkgroep, die de afspraken praktisch uitwerkt en toeziet op de uitvoering en voortgang. In deze werkgroep
zijn alle waterpartners vertegenwoordigd.

FAIR
• FAIR is een set richtlijnen
ontstaan vanuit wetenschap
• Europese standaard

• Data, tools, databases
en standaarden blijven in place
• FAIR komt er als een
meta-datalaag tussen
• Technische implementatie
kan op diverse manieren
en is per organisatie
• Implementatie maakt data
machine-leesbaar
• Kaders security & privacy
van belang
9/29/2020
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9/29/2020
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Doel van de use case SidO
Doel van de use case is onderzoeken in hoeverre de FAIR aanpak van toegevoegde waarde
kan zijn bij het uitwisselen van data en informatie tussen betrokken partijen die
‘samenwerken in de ondergrond’ (gemeentes, waterbedrijven, waterschappen en
netbeheerders).

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) Data is een nationaal en internationaal breed omarmd concept om tot verbeterde
data uitwisseling, interpretatie en analyse te komen, https://www.go-fair.org/

29 september 2020
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Scope van de use case Sido
Wie doen er mee?

Om welke data gaat het?

• Evides Waterbedrijf

• Geografische informatie (GIS)

• Gemeente Rotterdam

• Asset informatie

• Stedin

• Informatie over planningen

• Hoogheemraadschap Schieland &
Krimpenerwaard

Waar?

Wanneer?

• Een wijk in Rotterdam Noord

• Kwartaal 4 2020

September 29, 2020
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Tweeledig vraagstuk
• Technisch:
- Data ontsluiten, voor wie? Wanneer?
- Slim uitwisselen van data, hoe?
- Veilig uitwisselen van data

• Organisatorisch:
- Willen we onze data delen?
- Zijn we bereid onze planningen op
elkaar af te stemmen?
- Wat mag het kosten? Wat levert het op?

29 september 2020
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Met wie werken we samen?
• Purple Polar Bear
https://www.purplepolarbear.nl/

• CGI Nederland
https://cstories.nl/companies/cgi-nederland-b-v/
& Taxonic
https://www.taxonic.com/

29 september 2020

48

Resultaat van de use case eind 2020
ICT
• Ontwikkelen van een gezamenlijke taal voor informatie uitwisseling over assets in de
ondergrond (vastgelegd in een dataplan en metadata template)
• Ontwikkelen van afspraken over beveiliging van en toegang tot informatie
• Ontwikkelen van een stuk software om het voldoen aan taalafspraken te evalueren (FAIR
SidO-evaluator)

• Een eerste aanzet voor de samenwerkingstool
• Een werkend prototype met visualisatie van de data van de vier deelnemende partijen
Organisatie

• Een evaluatie van de vier betrokken organisaties, wat levert de toepassing van FAIR ons op?
• Een eerste aanzet hoe verder (opschalingsvraagstuk)

29 september 2020
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Slim data delen voor een maatschappelijk doel

29 september 2020
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Vragen via de chat?

29 september 2020
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Opschalingsvraagstuk
Verder verbreden

2023

Verder verbreden
Sector/ regio

2022
Verbreden in tempo passend per regio en
sector

2021
Verbreden regio’s:
- Drinkwater
- Gemeentes
- Waterschappen
- Netbeheerders
- …

Pilot regio Rotterdam
- Verkennen waarde van de use case
- Samen evalueren
- Go/ no go

2021
202
21

1e
e helft

2020
Q4
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Vragen aan de zaal
1

1

1

1

1

1

Nee (ik werk bij een overheid)

E.

Nee (ik werk bij een netbeheerder)

F.

Nee (ik werk bij overig)

29 september 2020

A

B

C

D

E

F

F. Nee, overig

Ja (ik werk bij overig)

D.

E. Nee, NB

C.

C. Ja, overig

Ja (ik werk bij een netbeheerder)

A. Ja, overheid

Ja (ik werk bij een overheid)

B.

B. Ja, NB

A.

D. Nee, overheid

Is het slim uitwisselen van SidO data door middel van
FAIR principes interessant voor uw organisatie?

https://gci.participoll.com/
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Vragen aan de zaal
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Nee (ik werk bij een overheid)

E.

Nee (ik werk bij een netbeheerder)

F.

Nee (ik werk bij overig)
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F

F. Nee, overig

Ja (ik werk bij overig)

D.

E. Nee, NB

C.

C. Ja, overig

Ja (ik werk bij een netbeheerder)

A. Ja, overheid

Ja (ik werk bij een overheid)

B.

B. Ja, NB

A.

D. Nee, overheid

Zou u willen aansluiten bij de kopgroep, of liever
afwachten?

0
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Vragen aan de zaal
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Ja (ik werk bij overig)

D.

Nee (ik werk bij een overheid)

E.

Nee (ik werk bij een netbeheerder)

F.

Nee (ik werk bij overig)

A. Ja, overheid
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F

F. Nee, overig

C.

E. Nee, NB

Ja (ik werk bij een netbeheerder)

C. Ja, overig

Ja (ik werk bij een overheid)

B.

B. Ja, NB

A.

D. Nee, overheid

Bent u geïnteresseerd in het resultaat van de use case?

0
55

Vragen aan de zaal
Heeft u suggesties heeft u voor het opschalingsvraagstuk?

0
56
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Pauze

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Tafelgesprek
Wat als samenwerking schuurt?

Robbert Ephraïm

Mijn aansluiting

Roy van der Knaap

Evides

Bart Wijnen

Stedin

Derk-Jan Raven

Gemeente Rotterdam

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Wat als samenwerking schuurt?
Reacties, vragen, opmerkingen...

Informatie-uitwisseling voor
samenwerken in de ondergrond
versie 1.0
Platform Kabels en Leidingen, 29 september 2020
Aydemir Çetin, Robbert Ephraim

Duurzaamheidsopgaven vragen om ketensamenwerking

klimaatadaptatie
•

•

energietransitie

vervangingsopgaven

Bovengrond
& ondergrond
Private &
openbare
ruimte

2 juli 2020

•

Veel partijen

•

Beperkte
ruimte

•

Beperkte
capaciteit

Kenniskring Ruimteschepper
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Eén waarheid is de bodem onder vruchtbare samenwerking
•

Programma Integrale Ketensamenwerking in de
Ondergrond (PIKO); Gemeenten, netwerkbedrijven,
Bouwend NL, COB, Ministeries I&W en BZK

•

NLCS Netbeheer; BIM loket, Movares

•

Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO);
DigiDealGO

•

Samenwerken in de Ondergrond (SidO); Evides
Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam, Stedin,
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
(Bestuursakkoord Water, Ministerie I&W)

PIKO

SidO

Slim delen
van
bestaande
informatie

NLCS
Netbeheer

DSGO

2 juli 2020

Kenniskring Ruimteschepper
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Faciliteren multidisciplinair samenwerken in de keten
Integraal
programmeren
Meerjarenplanne
n (3-5 jaar)
T=X

Integraal
Portfolio
en
projecten
realiseren
T=X+2

riool

warmt
e

media

overheden

gas

wat
er

elektriciteit

netwerkgedreven
klantgedreven

Regie-organisatie

aanneme
r

aanneme
r

aanneme
r

aanneme
r

• Integraal koppelen van de opgaven aan de beschikbare uitvoeringscapaciteit
• Aansluitproces is ingericht in DSP en wordt stapsgewijs doorontwikkeld voor distributienetwerken
• Behoefte aan systeemontwikkeling voor integraal programmeren, portfoliomanagement, ontwerp
en uitvoeren
2 juli 2020

Kenniskring Ruimteschepper
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We delen wel, maar nog niet integraal
We delen al digitale informatie op afzonderlijke
schakels tussen partijen in de keten,
•

Netwerkbedrijven leveren vanuit hun eigen
beheeromgeving hun informatie aan bij KLIC op
basis van IMKL (Kadaster/Geonovum)

•

We kunnen de KLIC melding al verwerken in de
CAD omgeving op basis van de NLCS (BIM
loket)

•

Netwerkbedrijven en hun aannemers wisselen
assetgegevens uit met standaardberichten via
het DSP (Stichting Mijn Aansluiting namens de
netwerkbedrijven)

klant

aannemer

DSP
digital
e
rotond
e

netwerkbedrijven

NLCS

IMKL

overheid

Integraal informatie uitwisselen tussen alle partijen
in de keten kunnen we nog niet faciliteren.
coördinator

2 juli 2020

Kenniskring Ruimteschepper
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Slim combineren en modificeren
•

Nederlandse CAD Standaard (NLCS, BIM loket)

•

Informatie Model Kabels en Leidingen (IMKL,
Kadaster/Geonovum)

•

DSP
IMKL
IM

Digitaal SamenwerkingsPlatform (DSP,
Netwerkbedrijven)

NLCS

We gaan uitzoeken wat er nodig is om integraal uitwisselen
te faciliteren, gebaseerd op de bestaande bouwstenen en
zonder een heel nieuwe standaard te ontwikkelen.

Uitwisselings-protocol
2 juli 2020

Kenniskring Ruimteschepper
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Kenniskring Ruimteschepper

66

Digitaal eco-systeem
Toepassing
(de uiteindelijke
dienstverlening mogelijk
gemaakt dankzij
informatie)

Toegankelijkheid
(afspraken en functies
voor uitwisseling van
informatie)

Beschikbaarheid
(onderliggende
databronnen)

2 juli 2020

• Integraal programmeren (strategisch)
• Integraal portfoliomanagement (tactisch)
• Integraal ontwerpen en uitvoeren (operationeel)
• Inzicht in prestaties in de keten

• Berichtgeving, datastandaarden en informatie-uitwisselingsprotocol
• Governance, operationele, juridische en financiële afspraken
• Metadata
• Cybersecurity
• Identificatie, authenticatie en autorisatie

• Beheersystemen netwerkbedrijven
• Beheersystemen beheerders openbare ruimte
• Meet- en testresultaten
• Geo-informatie

Roadmap
•

Tweede helft 2020 informeren,
enthousiasmeren, opstellen
vraagspecificatie en plan van aanpak fase 2.

•

Q1 2021 aan de slag!

Q 2020
Q2
20
Verkennen en
inventariseren
mogelijkheden en
opstellen plan van
aanpak voor fase 1
Q1 2020
Peilen behoefte
uitgewerkt proces
integraal plannen,
voorbereiden en
uitvoeren projecten
in de ondergrond

Q3-Q4 2020
Fase 1
Informeren en
enthousiasmeren
Concretiseren behoeften,
knelpunten en
verbeterpunten
Afstemmen NLCS,
IMKL/PMKL en DSP
Verkennen mogelijkheden
om combinatie
NLCS/IMKL/DSP in te
zetten voor samenwerking
in de ondergrond
Opstellen plan van aanpak
fase 2

2 juli 2020

2021-2022
Fase 2
Combineren standaarden
en modellen en opstellen
uitwisselingsprotocol

2023-2024
Gemeenten en
netwerkbedrijven
ontwikkelen samen een
blauwdruk of routekaart
voor het
integraalprogrammeren
en portfoliomanagement
van al hun projecten in de
ondergrond en op het
maaiveld voor de
komende tien jaar in hun
verzorgingsgebied.

Kenniskring Ruimteschepper
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Kenniskring Ruimteschepper
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Vraag van vandaag
•

Herken je dit?

•

Ken je initiatieven?

•

Ken je oplossingen?

•

Ken je bestaande bewezen praktijksituaties?

robbert.ephraim@mijnaansluiting.org
aydemir.cetin@movares.nl
marthe.veenis@movares.nl

2 juli 2020

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Informatie-uitwisseling voor
samenwerken in de ondergrond
Aydemir Çetin – BIM-loket / Movares
Reacties, vragen, opmerkingen...

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Wrap up

0

0

Platformbijeenkomst kabels & leidingen

https://gci.participoll.com/
1

Poll

1

1

1

1

1

Verevening financiën (baten en lasten)

E.

Multi-disciplinaire ketensamenwerking

F.

Geen van bovenstaande

A

B

C

D

E

F

F. Geen

Spelregels en afspraken voor samenwerking

D.

D. Financiën

C.

C. Afspraken

Tools voor koppelkansen (/algoritmes)

B. Koppelkansen

Assetdata delen (FAIR data methode)

B.

A. Assetdata

A.

E. Ketensamenwerking

Ik heb interesse in de volgende onderwerpen:

0

Platformbijeenkomst kabels & leidingen

https://gci.participoll.com/
1

Poll

1

1

1

1

1

Spelregels en afspraken voor samenwerking
Verevening financiën (baten en lasten)

E.

Multi-disciplinaire ketensamenwerking

F.

Geen van bovenstaande

A

B

A. Assetdata

D.

C

D

E

F

F. Geen

C.

D. Financiën

Tools voor koppelkansen (/algoritmes)

C. Afspraken

Assetdata delen (FAIR data methode)

B.

B. Koppelkansen

A.

E. Ketensamenwerking

Ik willen meewerken aan de volgende onderwerpen:

Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Volgende platformbijeenkomst: 8 december

• K&L in zettingsgevoelig gebied
• De virtuele proefsleuf (Ramon ter Huurne)

• Academisch onderzoek naar samenwerking binnen de branche
(Evelijn Martinius en Erwin Biersteker)

• Wil je zelf ook weer eens aanwezig zijn? Wordt spreker!

Tot de volgende platformbijeenkomst (8 december 2020)

