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Uitvraag Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) 
V220-22102021 

 
Publicatiedatum: 25 oktober 2021  
Sluitingsdatum: 15 november 2021 
 
Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoekt het Centrum voor Ondergronds Bouwen 
(COB) een expert op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening die weet te verbinden. 
Het betreft hier een tijdelijke inzet op basis van een inhuurcontract voor de duur van 2 jaar met 
ingang van 1 januari 2022. 
 
Het KPT 
Het KPT is een belangeloze betrouwbare informatieverstrekker en kennismakelaar die zich 
bezighoudt met ontsluiting van feitelijke informatie over veiligheid van weg-, spoor- tram- en 
metrotunnels. Het KPT organiseert kennisbijeenkomsten, beantwoordt generieke kennisvragen en 
draagt bij aan publieksvoorlichting. Het KPT bestaat uit een onafhankelijke en onpartijdige 
coördinator en twee experts, ondersteund door een managementassistent. Het KPT wordt 
gefaciliteerd door het COB. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van het KPT 
https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/ 
 

Hoofdtaken 

• Initiëren en regisseren van of bijdragen aan inhoudelijke kennisbijeenkomsten georganiseerd 
door het KPT of het KPT vertegenwoordigen bij bijeenkomsten elders. 

• Bijdragen aan de beantwoording van generieke kennisvragen aan het KPT. 

• Het signaleren en aanleveren van relevante kennisdocumenten gerelateerd aan tunnelveiligheid 
ten behoeve van de KPT Kennisbank. 

 

Functie-eisen 

• Deskundig op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening en wordt door de sector 
ook als zodanig gezien. 

• Heeft een goed en breed netwerk in het expertisegebied en kan dit geactiveerd houden. 

• Wordt in het netwerk gezien als iemand die zich onpartijdig en onafhankelijk kan opstellen. 

• Geen belangentegenstelling met de eigen organisatie. 

• Aantoonbare kennis van de tunnelveiligheidswetgeving, bouwbesluit en tunnelstandaarden en 
de achtergronden daarvan. 

• Aantoonbare kennis van voor tunnelveiligheid relevante aanpalende expertisegebieden, zoals de 
taken van het bevoegd gezag. Kennis van spoortunnelveiligheid (trein, metro en tram) is 
daarnaast een pré. 

• Ervaring vanuit expertise met het ontwerpen, bouwen, renoveren of onderhouden van tunnels. 

• Ervaring met multidisciplinaire planvorming (plannen en procedures) en OTO (Opleiden, trainen 
en oefenen) in het algemeen en specifiek met betrekking tot de brandweer. 

 
Vaardigheden 

• Netwerkvaardig; kan vanuit een initiërende en faciliterende rol kennisexperts enthousiasmeren 
het KPT- podium te betreden bij kennisbijeenkomsten.  

• Academisch werk- en denkniveau. 

• Een antenne voor de zaken die leven in de KPT-doelgroep en servicegericht. 

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/
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• Kan snel en goed tot een oordeel komen over de aard van vraag en antwoord. 

• Communicatief; kan goed schriftelijk en mondeling formuleren. 

• Politiek-bestuurlijk sensitief. 

• Verbinder, kan samenwerken met het COB, tunnelbeheerders en andere organisaties op het 
gebied van tunnels en tunnelveiligheid. 

 
De aanstelling is tot het eind van kalenderjaar 2023. De tijdsbesteding is gemiddeld 8 uur per week, 
waarbij de activiteiten in de praktijk vaak over verschillende dagen verspreid liggen.  
 
Procedure 
1. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 15 november 2021 schriftelijk kenbaar 

maken bij het KPT door middel van een korte motivatiebrief en een CV. 
2. Het KPT-team maakt op basis van de motivatiebrieven en Cv’s een eerste selectie uit de 

kandidaten voor een uitnodiging voor een gesprek. De niet geselecteerde kandidaten krijgen 
bericht dat ze niet verder in de procedure worden meegenomen.  

3. De geselecteerde kandidaten voeren gesprekken met KPT-leden en de eindkandidaat voert een 
gesprek met de directeur van het COB. 

4. De benoeming van de eindkandidaat gebeurt door de begeleidingscommissie op uiterlijk 15 
december 2021. 

5. De gewenste datum van indiensttreding is 1 januari 2022. 
 
Informatie 
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Ben van den Horn, coördinator 
KPT Tel: 06-50736366, E: ben.vandenhorn@kennisplatformtunnelveiligheid.nl.  
 
U kunt ook contact opnemen met het KPT voor het maken van een telefonische afspraak. 
 
Contactgegevens Kennisplatform Tunnelveiligheid 
Bezoekadres: Van der Burghweg 1, 2628 CS DELFT 
Postadres: Postbus 582, 2600 AN DELFT 
Telefoon: 085-4862402/ 06-48753384 
info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl 
www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl 
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