Van: Ben <bslijkhuis@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 30 november 2019 11:48
Aan: Ben Slijkhuis <bsl@planet.nl>
Onderwerp: Uitnodiging / aankondiging 2e excursie OCCR ProRail 11 dec Kracht van Utrecht

Aan deelnemers en belangstellenden voor de excursie van de Kracht van Utrecht aan het Landelijk
Operationele Controle Centrum van ProRail (OOCR) in Utrecht
Onze 2de excursie bij OCCR ProRail op woensdagmorgen 11 december 9.30 - 12.00u nadert.

Beste OV-collega’s,
De volgende deelnemers hebben zich al aangemeld:
Rene Coveen, Stephan van den Hoven, Gerard Cats, Paul Ike, Jeroen Wilting, Martine de Zeeuw, Guus
Looij en Dirk Sicco Tijmons en Ben Slijkhuis, coördinator aanmeldingen en gespreksleider excursie 2
Ik ga er zonder tegenbericht van uit dat deze mensen aan deze tweede excursie deelnemen.
Onze contactpersoon bij ProRail, Theo Stoop, meldt dat voor deze tweede excursie meer deelnemers
mogelijk zijn, maar dat belangstellenden zich wel tevoren voor 11 december via een rechtstreekse
reply op deze mail aan mij dienen aan te melden.
Doelstellingen
Ook deze 2de excursie kent meerdere educatieve doelstellingen:
Zicht krijgen op de complexiteit van het spoor- en treinsysteem in Nederland en de
samenhang met decentrale bijsturing vanuit treinverkeersposten, zoals die voor Midden
Nederland (excursie 1 van 20/11)
 Zicht krijgen op de rol van ProRail om als onafhankelijke partij vervoerders in staat te stellen
om per rail personen- en goederenvervoer tot stand te brengen
 In een nabespreking uitwisselen wat de rol van ProRail is voor het Toekomstbeeld Openbaar
Vervoer in Nederland
Een verslag op hoofdlijnen van excursie 1 en mogelijke thema's voor excursie 2 vindt u in de bijlage
van deze mail


Doelgroep excursie 2:
Deelnemers aan het Kracht van Utrecht-initiatief en leden van het Regionaal Overlegorgaan OV
Utrecht (ROCOV U). Kracht van Utrecht is agendalid van het ROCOV Utrecht.
De excursies vloeien voort uit gesprekken van de Kracht van Utrecht met ProRail & NS redenerend
vanuit het belang van trein- en OV-reizigers die reizen vanuit, naar of binnen de provincie Utrecht.
Ook redeneren wij vanuit het belang van forenzen die hun reisgedrag willen verduurzamen en
ambassadeur willen zijn in de transitie naar houdbare, gezonde mobiliteit.
Locatie excursie 2
OCCR, Admiraal Helfrichlaan 1, 3527 KV Utrecht. Het gebouw staat op de kruising van de Overste den
Oudenlaan en de Admiraal Helfrichlaan.

Programma
 9.30 uur ontvangst met koffie op de OCCR door Theo Stoop Manager Public Affairs |
Regiodirectie Randstad Noord en Henri Broek Roelofs, Procesmanager ProRail
 10.00 u: Toelichting op de doel, functie en samenhang tussen de decentrale en landelijke
bijsturing (Theo Stoop) Inzoomen op mijn werk en functie als procesmanager ProRail (Henri
Broek Roelofs)
 Na een koffiepauze bespreken we in de excursie verworven inzichten met elkaar na. Wat is je
opgevallen? Wat zou je willen onthouden? Welke thema's uit de eerste excursie komen nu
extra voor het voetlicht?
Dit nagesprek staat onder leiding van Ben Slijkhuis, Kracht van Utrecht
12.00 u Einde excursie
Coördinatie aanmelding, programma en nabespreking/verslag op hoofdlijnen:
Ben Slijkhuis, Kracht van Utrecht (063363 0344)
Aansluitende optie voor de middag: Onze gastheer van 20 november Ron Pieters biedt aan om op 11
december van 13.00-14.00 een bezoek te brengen aan de Seinzaal van de Verkeerspost Utrecht
Centraal . Dat bezoek kon op 20 november wegens omstandigheden niet plaatsvinden. Op 11
december krijgt u van ProRail de definitieve bevestiging van dit bezoek. Hou i.g.v. van belangstelling
met deze optie rekening.

Met hartelijke groet,
Ben Slijkhuis
Kracht van Utrecht

