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C5P

Programma C5P
Verslag van de kick-off meeting van het programma C5P op dinsdag 9 juni 2020, aangevangen
09.00 uur (MS Teams).
Aanwezig:
Van het programmateam:
Berry Kok
René Frinks
Henk Geurts
Wim van Grunderbeek
Henk de Koning
Robert-Jan Looijmans
Yvonne de Rijck
Overige deelnemers:
Bastiaan Beijer
Jason Bergman
Merel Bijlsma
Jarko van Bloois
Wietze Bouma
Alwin Dekker
Theo Ellenbroek
Amal Ghaleb
Marit van Hattem
Andre Hooijmaijers
Robert Hulsman
Mevlut Kose
Martin Kraaijeveld
Lazo Marinkovic
Hilbert Mink
Rob van de Nobelen
Paul van Riel
Joost Schut
Klaas Sipma
Henk Springveld
Gerard Tijdhof
Nico Willemsen
Leo Wilshaus
Bob Zijderveld
Afwezig:
Henk Bartels
Dirk Emans
Caroline Groot
Adrie Kempers
Pieter van Leeuwen

GPKL
Heijmans
Brabant Water
Gasunie
pmo
AT
Bouwend Nederland

KE works
Brabant Water
Gasunie
Legal infra
Gemeente Zaanstad
Siers
Volker Wessels Telecom
Alliander
Baas bv
Gemeente Amersfoort
Gemeente Rotterdam
Alliander
Baas bv
Gasunie
Gemeente Rotterdam
Gemeente Breda
KE works
Evides
BAM Infra
MKB INFRA / Sallandse Wegenbouw
CUMELA
Van Gelder
AT

Gemeente Veldhoven
AT
Kadaster
BAM Infra
Gemeente Leiden
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Patrick Mulder
Kor Sikma
Mirjam Suurmeijer
Lucie Theunissen
Gerard Westerbroek
Michel Wijbrands

1.

C5P

Kadaster
Gemeente Groningen
Communicatieadviseur
Gemeente Ede
Gemeente Ede
Techniek Nederland

Introductie, toelichting

Henk Geurts opent deze online vergadering en doet de presentatie samen met Wim van
Grunderbeek die zich bezighoudt met de communicatie.
Eerstgenoemde geeft allereerst een terugblik naar het KLO-seminar op 13 november 2019. Daar
werden belangrijke besluiten genomen en royaal steun uitgesproken voor een ambitieus
programma om – samen met de toezichthouder AT - tegen 1 januari 2022 als gehele graafketen
‘CROW 500-proof’ te zijn. De meeste aanwezigen die 30 bedrijven vertegenwoordigden, een mix
over de hele graafketen heen, spraken zich positief in die zin uit.
Ondanks dat we allen weten dat we moeten voldoen aan de CROW 500 richtlijn blijkt het tot op
heden toch steeds bijzonder lastig om daarin ook stappen te maken.
De graafketen bestaat uit verschillende sectoren en nog veel meer bedrijven, allemaal met eigen
belang, werkwijze en cultuur. > 400 beheerders OR, > 1000 netbeheerders, > 10.000
grondroerders. Neem daarbij de vele overdrachtsmomenten bij projecten en het zal duidelijk zijn
voor welke opgave we staan.
Het heeft dan ook wat energie gekost om van start te kunnen, maar vandaag is het zover, alle
lichten staan op groen, we gaan er nu echt werk van maken.
Realisatie kan alleen in nauwe samenwerking met jullie. Namens KLO en programmateam dank
voor jullie betrokkenheid en inzet voor de komende periode. Jullie en de bedrijven die jullie
vertegenwoordigen zetten voor de komende periode de toon in het voorkomen van graafschade.
Daar mogen we best trots op zijn. Vandaag starten we!
Na een pas op de plaats in het KLO op 8 april 2020 naar aanleiding van de gestelde vragen, is
door het programmateam opnieuw geformuleerd waar we voor staan en is de nadruk komen te
liggen op twee pijlers: het ontwikkelen van een praktijkstudie met ondersteunende applicatie en
het opvoeren van de communicatie-doelen. Voor vandaag is van belang dat er een start wordt
gemaakt, volgende week dinsdag zal hieraan vervolg worden gegeven met een toelichting op de
praktijkstudie en de ondersteunende applicatie van KE works.

2.

Werkgroepen

De sheet van het programma C5P omvat het KLO met een Adviesraad, daaronder het
programmateam met de ondersteuning van de pmo, en daaronder een zevental werkgroepen. Zie
hieronder waar deze benoemd worden. Alle trekkers van de werkgroepen stellen zich voor en
leggen kort uiteen wat voor hun op de agenda staat.
Werkgroep monitoring – René Frinks
De werkgroep zal vragen, data, cijfers, lijstjes, trends verzamelen en reproduceren, een ware
zoektocht, maar ook inpunt leveren aan de communicatie, en dient als stuurmiddel voor met name
de primaire werkgroepen.
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- Deelnemers:
Merel Bijlsma
René Frinks
Robert-Jan Looijmans
Patrick Mulder
Gerard Westenbrink
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Gasunie
Heijmans
Agentschap Telecom
Kadaster
Gemeente Ede

Netbeheerder
Grondroerder
Toezichthouder
Toehoorder
Beheerder openbare ruimte

Werkgroep beheerders openbare ruimte – Berry Kok
Het is voor overheden niet aantrekkelijk als er schades zijn of ongevallen op werken die hebben
aanbesteed. De groep zal ook en juist naar gedrag van mensen kijken.
- Deelnemers:
Berry Kok
GPKL
Mevlut Kose
Gemeente Rotterdam
Paul van Riel
Gemeente Breda
Pieter van Leeuwen
Gemeente Leiden
Wietze Bouma
Gemeente Zaanstad
Henk Bartels
Gemeente Veldhoven
Lucie Theunissen
Gemeente Ede
Robert Hulsman
Gemeente Amersfoort
Nico Willemsen uit namens alle grondroerders zijn waardering voor wat Berry doet, de plek van de
regisseur in de ondergrond, perfect!
Werkgroep netbeheerders – Henk Geurts
Voor de netbeheerders van groot belang voor optimale leveringszekerheid. Een uitdaging om alle
netbeheerders te bereiken, totaal meer dan 1000!
- Deelnemers:
Henk Geurts
Brabant Water
Klaas Sipma
Evides
Jason Bergman
Brabant Water
Hilbert Mink
Gasunie
Marit van Hattem
Alliander
Wietse Bouma (Zaanstad) vraagt zich af hoe je de onderaannemers van de onderaannemer
bereikt. Ze zijn niet zelden onderbezet, onderbetaald, waar blijven de tijd en het belang om de
schade te melden. Nico vindt het klasse dat hij oog heeft voor de onderaannemers.
Werkgroep grondroerders – Yvonne de Rijck
De groep is al drie keer bijeen geweest. De eerstvolgende vergadering is op 26 juni a.s.
- Deelnemers:
Yvonne de Rijck
Bouwend Nederland
Alwin Dekker
Siers Groep
Michel Wijbrands
Techniek Nederland
Gerard Tijdhof
MKB INFRA / Sallandse Wegenbouw
Adrie Kempers
BAM infra
Theo Ellenbroek
Volker Wessels Telecom.com
Andre Hooijmaijers
Baas bv
Verder is er contact gelegd met de NVAF, Jaap Estié, en VERAS, Edwin Zoontjes.
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Werkgroep communicatie – Wim van Grunderbeek
Eigenlijk komt ‘communicatie’ in alle werkgroepen aan de orde. Het gaat ook om massabeïnvloeding o.a. via linkedin en de website. We willen successen behalen, vieren en delen.
Mirjam heeft een communicatiestrategie geschreven die uitgewerkt moet worden in concrete
acties.
- Deelnemers: Gerard Westerbroek (gemeente Ede), verder zal een beroep worden gedaan op
een aantal vertegenwoordigers in het KLO om hun communicatiemedewerkers hiervoor in te
zetten.
Werkgroep auditing – Henk Geurts
- Deelnemers: Martin Kraaijeveld (Alliander), Henk Springveld (BAM) en Bob Zijderveld (AT),
verder nog niet samen- gesteld. Op een vraag van Bob Zijderveld wordt aangegeven dat de
eerste opzet bedrijfsgericht was, nu is de rol van de werkgroep iets anders geworden. Er zou met
steekproeven kunnen worden gewerkt. Het grote goed ligt in het inrichten van een applicatie.
Werkgroep digitaal samenwerken – Henk Geurts
Deze werkgroep is pas deze week geformuleerd. Het gaat vooral om de ontwikkeling van een
applicatie. Klein beginnend, komt er eerst een blauwdruk. Volgende week wordt hier verder op
ingegaan. Henk introduceert Joost Schut van KE works die zich nader voorstelt. Hij doet een
beroep op de digitale experts bij de bedrijven om aan de slag te gaan om de tool af te zetten
tegen de CROW 500
– Deelnemers: nog niet samengesteld.

3.

Vragen

3.1
Paul van Riel reageerde al eerder op de werkgroep beheerders openbare ruimte door te
stellen dat het inzetten van een instrument als de CROW 500 niet voldoende is. Er is twijfel,
gebrek aan urgentie en noodzaak, maar ook motivatie. Schadecijfers maken onvoldoende indruk.
Berry acht dit zeker een taak van de werkgroep.
3.2
Martin Kraaijeveld gaat in op het aansluiten van de telecombedrijven: Volgens Henk
Geurts denkt aan T-Mobile/Tele2. Martin denkt dat KPN en Ziggo er zeker ook bij moeten zijn,
gelet op de hoeveel projecten in glasvezel.
3.3
Jason Bergman wijst op het meenemen van de gedragscomponent gebaseerd op normen
en waarden. Wim van Grunderbeek denkt dat in alle werkgroepen de component communicatie
aan de orde zal komen waarin zowel kennis als houding van belang zullen zijn.
3.4
Paul van Riel wijst op de onbegrijpelijke term ‘C5P’. Dat staat volgens Wim voor ‘CROW
500-proof’, daar begint al de taak van communicatie!
3.5
De volgende plenaire sessie over digitaal samenwerken vindt plaats op dinsdag 16 juni
2020 om 09.00 uur.
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