
Agenda 

Bijeenkomst COB-tunnelprogramma 
Opdrachtgeversdag 

Datum 30-06-2021 
Tijd 10.00-19.00 uur (10.00-15.00 digitalisering/15.30-19.00 civiel) 
Locatie Bida Baai Wassenaarseslag 35 Wassenaar of online via
https://cob.clickmeeting.com/opdrachtgeversdag

10.00-10.15 Welkom en inleiding 
Toelichting op samenhang hele programma. 
Lancering vernieuwd tunneloverzicht: welke tunnels zijn wanneer in renovatie en wat betekent dit 
voor ons? 
Lancering wie-zit-waar? De 150 mensen die actief zijn in het tunnelprogramma werken ook 
allemaal bij de diverse tunnelorganisaties en -projecten. Wie zit waar en hoe maak je als 
opdrachtgever het meeste gebruik van het COB-netwerk? 

10.15-11.45  Plenair pitches per werkgroep digitalisering  
De tien nieuwe projecten in de digitale ontwikkellijn zullen in pitches van drie minuten aan u 
vertellen wat ze dit jaar gaan doen, hoe ze dat willen bereiken en wat ze u willen vragen.  

A - Gedrag en keuzes 
WP1B Cultuur Jenny Daverveld en Klaske van der Veen 
WP1A Businesscase Lambert Verhagen en Marie-José Knape 
WP3.5 Proof of concept leeromgeving Mello Lindner en Sjors Both 

B - Veiligheid en aantoonbaarheid 
WP3.1 Aantoonbaar veilig meten en beslissen Rem de Tender, Edwin Luijt en Erik Schermer 
WP3.2 Volwassenheidsmodel V&V Daniël van der Gaag  en Twan Daverveld 
WP3.3 V&V Bibliotheek Jack Blok en Gerralt de Vree 

C - Beheer en onderhoud 
WP4.1 Ken je tunnel digitaal Hans Janssens en Jacob Reitsema 
WP4.2 Dashboard Bram ten Klei en Cedric Both 

D - Taal/data 
WP1C Taal/data Marc Hamilton en Johannes Braams 
WP5.1 Data ontsluiten en delen Piet Stoevelaar en Stefan Kurvers 

11.45-12.15 Lunchpauze 

12.15-15.00 Parallelle rondes zowel in Wassenaar als voor de online gasten  
Vragen stellen en afstemming met de betrokken in carrouselvorm. Als gast krijgt u de 
gelegenheid met bovenstaande vier groepjes (A t/m D) af te stemmen, te verdiepen en te 
sturen. De centrale vraag is: ervaart u de activiteiten van dit project als hulp en hoe maken 
we de verbinding met uw doelen nog beter?  
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14.45-15.00 Afsluiting programma Digitalisering, start programma Civiel 
 
15.30-16.00 Introductie programma Civiel – de structural health analyse (SHA) centraal 
Het civiele programma heeft vijf expertteams die beschikbaar zijn om een renovatie- of groot 
onderhoud-programma te helpen bij het (preciezer) vaststellen van de civiele scope, het bepalen van 
de noodzakelijke onderzoeken en het reviewen van resultaten van onderzoeken. Dat kan alleen 
werken als de planning van de renovatie (of groot onderhoud) en de planning civiel nauw op elkaar 
worden afgestemd. Daarover willen we graag in gesprek. Ook delen we de eerste resultaten van 
onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd en lichten we het wetenschappelijke programma toe en 
kijken we naar kansen voor verbinding met het project circulariteit. 
 
16.10 – 18.00 Parallelle rondes zowel in Wassenaar als voor de online gasten  
Vragen stellen en afstemming met de betrokken in carrouselvorm. Als gast krijgt u de gelegenheid 
met onderstaande vier groepjes (A t/m D) af te stemmen, te verdiepen en te sturen. De centrale 
vraag is: ervaart u de activiteiten van dit project als hulp en hoe maken we de verbinding met uw 
doelen nog beter?  
 
A - Meer grip op de scope: monitoring als middel 
Hans Mortier en Stijn Biemans 
 
B - Interpretatie van uitgevoerde onderzoeken en meekijken bij/leren van uw aanpak 
Brenda Berkhout en Carolina Lantinga 
 
C - Het assessment framework en het kennisborgingsmodel 
Wout Broere en Ellen van Eijk 
 
D - Duurzaamheid/circulariteit en algemeen: het afstemmen van planningen 
Steven de Kruijf en Karin de Haas 
 
18.00-19.00 Hapje eten  
 


