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14.00u Welkom en intro door Corina de Jongh  

14.15u TWAS en Masterplanproces door Eric Thieme en Saskia Groot  

14.45u Panelgesprek met Bart Sigger (NS), Niek Lentink (Swietelsky), 

Tjark de Vries (Strukton), Erno Chevallier (Railpro en HRI), 

Ben Hendriks (VolkerRail), Hans-Willem Vroon (RailGood) en Saskia 

Groot (ProRail)

15.15u Pauze

15.45u Werksessies

16.30u Plenair conclusies trekken voor vervolg

17.00u Netwerkborrel

Programma



TWAS borgt veilig en duurzaam de balans in ‘de driehoek’:
Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Betrouwbaarheid 

3



filmpje masterplanning
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https://prorailbv.sharepoint.com/sites/Masterplanning
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Panelgesprek met 

Erno Chevallier Railpro en HRI

Ben Hendriks VolkerRail

Niek Lentink Swietelsky

Bart Sigger NS

Tjark de Vries Strukton

Hans-Willem Vroon RailGood

Saskia Groot ProRail
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Stellingen 

Een goede meerjarenplanning is 

alleen te maken als we de 

processen van alle ketenpartners 

goed begrijpen.
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Stellingen 

Er is niemand gebaat bij 
een slechte planning van 
werken aan het spoor.
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Stellingen 

De sector is pas aantrekkelijk als 
we overwegend overdag op 
werkdagen werken aan het spoor.
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Stellingen 

We halen nu niet het beste uit 
onze aanbestedingen. Het kan 
simpeler, toch compliant én met 
een beter resultaat
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Stellingen 

Als PHS, Behandelen en Opstellen en 
ERTMS naast al het lopende werk full 
swing in uitvoering gaan, zijn we als 
sector niet in staat om tijdig op te 
schalen.
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Stellingen 

Stellingen vanuit panel



Pauze

Masterplan
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Werksessies

Kleur hangt bij de zaal

Reflecteren op de stellingen.
Wat moet anders?
Hoe moet het anders?
Wat moet stoppen?
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Werksessies 1

Kleur hangt bij de zaal

Stelling:
We worden als sector alleen maar aantrekkelijk als we overwegend 
overdag op werkdagen werken aan het spoor.
• Wat moet anders?
• Hoe moet het anders?
• Wat moet stoppen?

Begeleider: Eric

1.De sector is pas aantrekkelijk als we overwegend overdag op werkdagen werken aan het spoor.
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Werksessies 2

Kleur hangt bij de zaal

Stelling:
Op dit moment halen we niet het beste uit onze aanbestedingen. Het kan 
simpeler, toch compliant én met een beter resultaat.
• Wat moet anders?
• Hoe moet het anders?
• Wat moet stoppen?

Begeleider: Dorien
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Werksessies 3

Kleur hangt bij de zaal

Stelling:
Als PHS, Behandelen en Opstellen en ERTMS naast al het lopende werk 
full swing in uitvoering gaan, zijn we als sector niet in staat om tijdig op 
te schalen.
• Wat moet anders?
• Hoe moet het anders?
• Wat moet stoppen?

Begeleider: Saskia
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Werksessies 4

Kleur hangt bij de zaal

Stelling:
Stelling uit het Panel.
• Wat moet anders?
• Hoe moet het anders?
• Wat moet stoppen?

Begeleider: Ivo
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Plenaire terugkoppeling 

en vervolg



Samen beter plannen! 

Railforum


