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De samenwerking tussen de markt en de overheid op het gebied van 
infrastructurele projecten moet en kan beter. De belangen en de risico’s 
zijn immers voor beide partijen groot. 
 
Zowel het functioneel ontwerp, als het bouwen en het exploiteren van complexe  
infrastructuur is een continue dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het  
draait hierbij om open, eerlijke en transparante communicatie, de borging van kennis en 
duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheden.  
 
Hoe houd je de dialoog levend? Hoe borg je de integraliteit tussen zowel de onderlinge 
disciplines, als de fase van ontwerp, bouw en exploitatie? En hoe realiseer je dat het  
project voor alle stakeholders een succes wordt? 
 
Tijdens deze masterclass willen wij u informeren én inspireren. 
Met presentaties van vooraanstaande sprekers over onder andere het Bouw Informatie 
Model (BIM) waarbij alle betrokken partijen hun informatie opslaan in een centraal model. 
Nieuwe kansen van PPS bij natte projecten, en de scheiding van beheer en verkeer bij de 
exploitatie van complexe infrastructuur, sub-optimaal of niet? Maar ook wat kunnen we  
leren van systeeminnovatie in de energie sector? 
 
Kortom een middag waar u iets aan heeft!  

Meld u direct aan via www.masterclasscomplexeinfra.nl 

  

12.00 uur Ontvangst met lunch 
 
13.00 uur Welkom door Jan-Martijn Teeuw, Commercieel Directeur, Soltegro
 en Diderick Oerlemans, Partner, Covalent 
 
13.05 uur Informatie modellering voor veilig beheer van wegtunnels over hun 
 levenscyclus door Timo Hartmann, Associate Professor Universiteit Twente  

Een formele evaluatie van de veiligheid gedurende de levenscyclus van een  
wegtunnel is een uitdagende taak. De praktijk wordt gekenmerkt door gefrag- 
menteerde configuraties van eigen informatiesystemen die een gebrek aan  
gemeenschappelijke structuur vertegenwoordigen. Dit maakt het lastig om de  
vereiste informatie boven water te halen om aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Programma



Biedt een centraal model een betere integratie? En wordt het rendement vergroot 
van de functionele gevolgen van technische storingen en de voorgestelde  
geschiktheid van onderhoudsconcepten? 
 

13.50 uur Nieuwe kansen van PPS bij natte projecten door Jeroen in ’t Veld,  
 Directeur, RebelGroup

Recentelijk is Keersluis Limmel als eerste DBFM-contract in de natte sector getekend. 
Wanneer is een PPS samenwerking goed en wanneer niet? Welke bedreigingen zijn 
er voor zo’n samenwerking? En welke veranderen vergroten de kans op het  
succesvol verlopen van een project?

14.35 uur Pauze 
 
15.15 uur Scheiding van beheer en verkeer bij de exploitatie van complexe infrastructuur,   
 sub-optimaal of niet? door Henry van der Pluym, Senior (project) Manager en   
 Managing Director, NedMobiel
 

In Nederland kennen we een duidelijke scheiding tussen het (technisch) beheer 
en het operationeel verkeersmanagement bij de exploitatie van  infrastructuur. Het 
beheer wordt overgelaten aan de markt en het verkeersmanagement wordt door 
de overheid gedaan. In andere landen kiest men ervoor om beheer en verkeer 
geïntegreerd aan de markt over te laten (O&M en DBFMO). Waarom kiezen zij voor 
dit model, wat zijn de voor en nadelen hiervan en wat leidt tot beter gebruik van de 
complexe infrastructuur? 

16.00 uur Systeeminnovatie in de energiewereld Waarom is ontwerpen zo moeilijk? 
 door Peter Pos, Senior Innovatie Manager, Liander 
 

De huidige energietransitie, de overgang naar een duurzame, betrouwbare en 
betaalbare energievoorziening is een enorme overgang. Naast verregaande  
energiebesparing moet er duurzame energieopwekking worden ingepast.  
Tegelijkertijd moet de hoge betrouwbaarheid overeind blijven en de kosten binnen 
de perken blijven. Om deze verandering te bewerkstelligen, is een herontwerp van 
het huidige energiesysteem noodzakelijk. Welke aanpassingen zijn essentieel of  
handig? Wat moeten betrokken partijen geven en nemen? 
Aan de hand van voorbeelden, uit de energiewereld en de automotive, gaan we 
met elkaar in gesprek over de do’s en dont’s van “ontwerpen” en over het verschil 
tussen productie en innovatie. 

 
16.45 uur Afsluiting door Diderick Oerlemans en Jan-Martijn Teeuw 
 
16.50 uur Informele netwerkborrel  

www.masterclasscomplexeinfra.nl



DE MASTERCLASS IS ONDER ANDERE INTERESSANT VOOR: 
Technisch Managers, Systeem Architecten, Directievoerders,  
Contract Managers en Project Managers van:  
• Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 
• Rijkswaterstaat, Prorail, spoor- onderhouders en exploitanten 
• Aannemers, onderaannemers, bouw- en infrabedrijven (GWW) en beheerders 
 
AANMELDEN 
U kunt zich aanmelden via www.masterclasscomplexeinfra.nl 
 
DATUM EN LOCATIE 
Donderdag 8 oktober, 12.00 – 17.00 uur 
RDM Rotterdam, Heijplaatstraat 23, 3089 JB Rotterdam 
 
UW INVESTERING 
Deelname aan de Masterclass kost 225,- euro. Dit bedrag is inclusief catering en exclusief BTW.
 
Schrijf u direct samen met een collega(s) in voor de Masterclass ‘Samen succesvol realiseren 
en exploiteren’ en ontvang een aantrekkelijke korting! Neem contact op met Caroline  
Mönking, caroline.monking@soltegro.nl voor de tarieven. 
 
INLICHTINGEN 
Inhoudelijk: Diderick Oerlemans, diderick.oerlemans@covalent.nl of Jan-Martijn Teeuw,  
jan-martijn.teeuw@soltegro.nl  Organisatorisch: Caroline Mönking, caroline.monking@soltegro.nl  
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN 
Uw inschrijving kan alleen schriftelijk geannuleerd worden. Bij annulering tot drie weken voor 
aanvang van de Masterclass brengen wij een bedrag van 75,- euro (excl. BTW) aan admini- 
stratiekosten in rekening. Indien u binnen drie weken voor aanvang annuleert, berekenen wij 
het volledige bedrag. Bij verhindering kan een vervanger van uw inschrijving gebruik maken. 

PARTNERS 

OVER DE ORGANISATIE 
Masterclass Complexe Infrastructuur wordt georganiseerd door Soltegro en Covalent.   
 
Bij Soltegro maken we complexe projecten beheersbaar. Wij zijn specialist in het op gestruc-
tureerde wijze realiseren van complexe multidisciplinaire projecten. Vaak zijn dit systemen 
met zeer hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. 
Onze aanpak is gericht op een “zero defects” oplevering waarin aantoonbaar al uw eisen 
en wensen zijn gerealiseerd en de oplossing bovendien uitblinkt in eenvoud en gebruiks-
vriendelijkheid. www.soltegro.nl 
 
Covalent is een consultancybedrijf en softwareproducent met een unieke positie binnen de 
infrastructuur- en vastgoedsector. Wij bieden advies-, engineering- en projectmanagement-
diensten op verschillende niveaus van projecten. We helpen organisaties bij de realisatie en 

het beheer van infra- en vastgoedobjecten. www.covalent.nl 

 




