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Agenda

16-03-2021

15.00-15.10 Welkom, Introductie thema, wordcloud

15.10-15.35 Presentatie ‘VIT2 doelstelling, aanpak en hoe dat uitpakte’ - Johan Naber (RWS)

15.35-15.40 Pauze en wordcloud

15.40-16.05 Presentatie ‘VIT2-TTI Uitvoering, techniek en logistiek’- Jan Holsteijn en Rob 
Riemens (namens combinatie Croon Siemens)

16.05-16.10 Pauze en wordCloud

16.10-16.35 Presentatie ‘VIT2-IA Industriële Automatisering’- Stefan Kurvers (Dynniq B.V.)

16.35-16.40 Pauze en wordCloud

16.40-17.00 Forum: Wat hebben we geleerd, wat neem je mee? In gesprek met: 
• AWV Vlaanderen-Vierarmen/Beverentunnel
• Severa3-Heinenoordtunnel
• RWS-PTZ



Introductie thema en wordcloud

Thema ‘Renoveren met de winkel open’

Na iedere presentatie via mentimeter de mogelijkheid om aan te geven welk onderwerp belangrijk is om 
over verder te gaan. Dit vormt een wordcloud met onderwerpen waar we later op terug komen.

• Tot half uur nadien via de chat 

• Via mail aan caro.rietman@cob.nl
Hoe reageren als je een persoonlijk antwoord of 
reactie wilt op je vraag, opmerking of aanmelding:

• Komen aan bod in vervolgbijeenkomst van het platform

• Of in verdiepende sessie (met mogelijkheid dat het een nieuwe 
project wordt)

• Het is al onderwerp van een lopend of startend project (dan nemen 
we contact met je op om als lid van een project aan te sluiten). Er zijn 
momenteel vacatures voor leden in startende projecten. 

Wat doen we met alle 
opgehaalde 
onderwerpen of 
berichten? 
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mailto:caro.rietman@cob.nl


Vacatures COB projecten

Zie www.cob.nl/vacatures voor informatie en aanmelden

Expertteam TTI (al 15 aanmeldingen, bij SHA’s en groeiboek renoveren)

Expertteam Duurzaamheid (bij SHA’s)

Digitale 
ontwikkellijn 
tunnelprogramma

Update maatregelencatalogus energiereductie

•Kennisbasis Businesscase of Cultuur of Taal-data 

•Aantoonbaar veilig meten en beslissen

•Volwassenheidsmodel V&V

•V&V Bibliotheek

•Proof of concept leeromgeving (vol)

•Ken je tunnel digitaal 

•Dashboard

•Data ontsluiten en delen 

woensdag 17 maart 2021

Start later nl. in 2022 of 2023:
• Verwachting digitale middelen
• Fouttolerante systemen
• Gebruiksscenario’s
• Microrenovaties
• Technische raakvlakken

Waardemodel eploitatiefase

http://www.cob.nl/vacatures


‘Renoveren met de winkel open’

‘VIT2 doelstelling, aanpak en hoe dat 
uitpakte’ 

Johan Naber (RWS)

16-03-2021



Mentimeter
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Welk onderwerp vind jij belangrijk om een vervolg te 
geven? 



‘Renoveren met de winkel open’

‘VIT2 uitvoering, techniek en logistiek’

Jan Holsteijn en Rob Riemens (namens combinatie 
Croon Siemens)
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Mentimeter
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Welk onderwerp vind jij belangrijk om een vervolg te 
geven? 



‘Renoveren met de winkel open’

‘VIT2 Industriële Automatisering’
Stefan Kurvers (Dynniq B.V.)
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Mentimeter
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Welk onderwerp vind jij belangrijk om een vervolg te 
geven? 



Resultaten wordcloud en afsluiting

• Komen aan bod in vervolgbijeenkomst van het platform

• Of in verdiepende sessie (met mogelijkheid dat het een nieuwe 
project wordt)

• Het is al onderwerp van een lopend of startend project (dan 
nemen we contact met je op om als lid van een project aan te 
sluiten). Er zijn momenteel vacatures voor leden in startende 
projecten. 

• Zie www.cob.nl/vacatures

Opgehaalde onderwerpen 
uit Mentimeter en  
reacties, vragen en 
aanmeldingen

Nog half uur via de chat

Of mail naar 
caro.rietman@cob.nl
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Graag tot de volgende bijeenkomst!   
Platform Beheer en onderhoud op 22 juni 2021

Platform Tunnels en veiligheid op 24 juni 2021

Zie www.cob.nl/platforms en de nieuwsbrief

16-03-2021

http://www.cob.nl/platforms


Bedankt voor uw aanwezigheid


