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PLATFORMBIJEENKOMST BEHEER EN ONDERHOUD

Datum : 22 juni 2021 
Tijdstip : 10:00 – 12:00 uur 
Locatie : Genietend op het terras van Strandclub BIDA BAAI in Wassenaar (adres: 

Wassenaarseslag 35), wandelend over het strand of vanuit huis 

INLEIDING 

We gaan elkaar weer ontmoeten!! 
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. We hebben mooie online sessies met elkaar gehad met een zeer grote 
opkomst en betrokkenheid, waarvoor dank. Maar het elkaar echt ontmoeten hebben we allemaal ontzettend gemist. 
Ons platform is er immers ook om elkaar te ontmoeten, te sparren over problematieken en om met vakgenoten een 
gezellige tijd te hebben en ervaringen uit te wisselen.  

De huidige ontwikkelingen maken het weer mogelijk om elkaar live te ontmoeten, mits we dat volgens alle maatregelen 
doen. En dat gaan we zeker doen: heerlijk buiten op het strand, waar het geen enkel probleem is om een veelvoud van 
anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Heerlijk om elkaar weer, in kleine groepjes te ontmoeten, bij te praten 
en heerlijk uit te waaien. Dit onder het genot van mooie inhoud: een mooi onderwerp en een hapje en een drankje. 

Informatieoverdracht tussen projecten en beheer 
Deze platformbijeenkomst staat in het teken van de informatieoverdracht tussen projecten en beheer. We zien nog 
veelvuldig uitdagingen als het gaat om de informatieoverdracht tussen projecten en beheer. En dat beide kanten op: bij 
aanvang van een project (bv. bij renovaties of aanpassingen) van de beheerder naar het project en uiteindelijk naar de 
marktpartij. En bij afronding van een project (nieuwbouw, renovatie, aanpassing) de weg terug van markt, naar project 
naar beheerder.  

Hans Janssens (platformcoördinator Beheer en onderhoud) gaat live in gesprek met ervaringsdeskundigen en 
betrokkenen over dit onderwerp. Aan tafel zitten gasten die betrokken zijn geweest bij de oplevering en overdracht van 
de Ketheltunnel en de Maastunnel. En gasten die nu bezig zijn met de planvorming van de oplevering en overdracht van 
de Corbulotunnel (RijnlandRoute) en de Rottemerentunnel (A16). Beheerders en projectverantwoordelijken schuiven 
aan. We gaan in gesprek over de ervaringen, de "do's en don'ts" en hoe we dergelijke processen verder kunnen 
verbeteren en mogelijk kunnen versnellen en wat we daarvoor nodig hebben. Wat is vroeg genoeg beginnen? En wat 
betekent het om "iedereen" te betrekken? 

Locatie en opzet  
We nodigen je uit voor deze bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud op 22 juni 2021 van 9.00 tot 12.00 
uur. Vanaf 9:00 uur ben je van harte welkom op het terras van Strandclub BIDA BAAI in Wassenaar 
(https://www.bidabaai.nl/). De agenda zie je op de volgende pagina. Je wordt ontvangen met koffie en kunt heerlijk 
genieten van de omgeving, een goed live gesprek met een vakgenoot of een heerlijke wandeling samen op het strand. 

Aanmelden 
Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan alsnog via een mailtje naar karin.clement@cob.nl!  
Geef daarbij op of u digitaal of fysiek mee doet. Stuur de uitnodiging ook door naar eenieder waarvoor u denkt dat het 
interessant kan zijn. 
Graag tot 22 juni! 

Hans Janssens en Karin Clement 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bidabaai.nl%2F&data=04%7C01%7Cje.de.wit%40pzh.nl%7Cbef5495cc5904608ff0008d92cdbc8c7%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637590144740124532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1GZpMXstWMP31tBXaS4kMS8hjrvNbx6oA8iYZE9PLXo%3D&reserved=0
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AGENDA 

Agendapunt Onderwerp Tijd 

1 Inloop, ontvangst, koffie en weer live ontmoeten 09:00 

2 Opening en toelichting bijeenkomst  
Welkom door Hans Janssens, platformcoördinator Beheer en onderhoud 

10:00 

3 Live gesprek - Informatieoverdracht tussen beheer en project 
Met gasten aan tafel van de Ketheltunnel, Maastunnel, Corbulotunnel en 
Rottemerentunnel. 
Voor de deelnemers op het terras zijn koptelefoons beschikbaar. 
Voor wie niet naar Wassenaar wil of kan komen is alleen het eerste deel van de 
bijeenkomst (het live gesprek) digitaal te volgen. 
De link hiervoor wordt een dezer dagen via het vergaderverzoek verstuurd. 

10:05 

4 Actief aan de slag 
Ouderwets aanvullende en verdiepende informatie ophalen bij jullie met pen en papier, 
samen zittend op het terras of lopend op het strand. 

11.00 

5 Afronding  
Inleveren van je ingevulde formulieren bij de Strandclub waar een lunchpakket voor jullie 
klaar staat. Geniet tijdens de lunch nog even van het strand en het mooie gesprek 
onderling.  

12:00 

PS.:
- Parkeren kan vlakbij, een dagkaart kost €5.
- In verband met de coronamaatregelen is bij toiletbezoek binnen een mondkapje verplicht.


