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Doelstellingen
Het programma is gericht om te komen tot:

•  Een gedeeld inzicht in de informatiebehoefte van de binnenvaartsector 
op het gebied van prognose informatie en trajectplanning.
•  Een gedeeld inzicht in de praktische invulling van de informatiebehoefte.
•  Inzicht in wensen en ideeën voor de pilot trajectplanning die binnen het 
project VCM uitgevoerd gaat worden.

Aanpak
Deze door de Design Centers gefaciliteerde workshop daagt je uit om 
open en creatief te zijn en ‘out of the box’ te denken. Een belangrijk 
element van dit concept is het proces dat de snelheid en de kwaliteit van 
de idee- en besluitvorming bevordert. Meer uitleg over het concept vind je 
in de volgende pagina’s. 

We kijken er naar uit om samen invulling te geven aan het principe besluit 
en zien je graag op woensdag 12 oktober in Utrecht.

Cas Willems
Lea Kuiters

Workshop
Op woensdag 12 oktober a.s. komen we 
met ongeveer 25 collega's vanuit de sector 
bijeen om te bepalen hoe de 
binnenvaartsector door Rijkswaterstaat 
gefaciliteerd wenst te worden op het gebied 
van prognose informatie en trajectplanning. 
Dit als input om te komen tot 
uitgangspunten voor een pilot-project waarin 
prognose informatie en trajectplanning 
toegepast gaan worden. 

Deze workshop wordt gehouden in het kader 
van het project Verkeersmanagement 
Centrale van Morgen (VCM), onderdeel van 
het programma IDVV. Dit project houdt zich 
bezig met de toekomstige dienstverlening 
van Rijkswaterstaat op het gebied van 
verkeersmanagement op de vaarwegen. 

Jouw bijdrage aan dit event is cruciaal. 
Namens het projectteam nodigen wij je dan 
ook graag uit voor dit event.

Doelstellingen en aanpak
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Vervoer en parkeergelegenheid
Er is een parkeerplaats voor je gereserveerd in de parkeergarage 
“Congresgebouw” bij Capgemini. Tussen 08:15 en 09:00 worden er 
inrijkaarten verstrekt. Kom je eerder of later, meld je dan bij de receptie 
(volg “bezoekers”). 

Catering
Gedurende het event wordt er gezorgd voor maaltijden en snacks. Indien 
je speciale dieetwensen hebt, geef deze dan door. 

Voorbereiding en kleding
De sessie is actief en er zal hard gewerkt worden. Gemakkelijke, casual 
kleding past daar het beste bij. Er is geen specifieke voorbereiding vereist. 
Laptops, schrijf- of leesmateriaal zijn niet noodzakelijk, tenzij van groot 
inhoudelijk belang en alleen in eigen bezit! 

Spelregels
Tijdens een event concentreren we ons volledig op het proces en het 
ontwerpen van de optimale oplossing en daarbij op het team van collega’s 
om ons heen. Allerlei interrupties van ‘buiten’ kunnen het proces frustreren 
en vertragen. We willen je verzoeken om – indien dit de reguliere 
bedrijfsvoering niet in gevaar brengt – je mobiele telefoon uit te zetten 
tijdens de bijeenkomst om verstoring te minimaliseren en de output van de 
bijeenkomst te maximaliseren! Mocht je bereikbaar moeten zijn tijdens de 
dagen, dan kan dat via de backoffice van de Design Centers op 030 - 689 
5393.

Tijden
Op Woensdag 12 Oktober 2011 ben je vanaf 
09:00 uur welkom voor een kop koffie. Het 
programma zal om 09:30 uur stipt starten en 
eindigt om 17:00 uur met een borrel. 

Locatie sessie
Het event vindt plaats bij de Design Centers 
in het kantoor van Capgemini, in het 
Congresgebouw, op de Papendorpseweg 
100 te Utrecht. 

Bevestig je aan- of afmelding, dieetwensen s.v.p. bij: 

Bureau Telematica Binnenvaart

E-mail: bureau.telematica@binnenvaart.org

Telefoon: +31102060606

Hier kun je ook terecht voor overige logistieke vragen of 

anderszins.

Planning en logistiek
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Ervaren facilitatieteam
Een team van ervaren begeleiders zorgt ervoor dat de deelnemers van ‘s 
ochtends tot ‘s avonds kunnen werken. Het team beheert en beheerst het 
werk, energieniveau en creativiteit en helpen waar nodig. Tevens 
verzorgen zij de verslaglegging waardoor de deelnemers zich volledig 
kunnen focussen op de taak die voor hen ligt.

Professionele faciliteiten
De Design Centers beschikken over een eigen facilitatieruimte op het 
Capgemini hoofdkantoor in Utrecht. Deze is ontworpen om met grote 
groepen op een efficiënte manier informatie te delen, nieuwe ideeën te 
genereren en concrete oplossingen te ontwerpen. Er wordt geprobeerd 
een omgeving te creëren waarin je oprecht kunt zijn tegen elkaar en je 
elkaars denkbeelden kunt delen en bediscussiëren. Zonder dit is succes 
tijdens een event niet mogelijk.

Beproefde methode

De eventconcepten van de Design Centers 
zijn gericht op het bereiken van versnelling in 
verander- en implementatie-trajecten. 
Vraagstukken worden steeds complexer en 
de groep belanghebbenden die allemaal mee 
willen beslissen, wordt steeds groter. Wat 
gedaan wordt in de Design Centers, is een 
groot aantal betrokkenen gedurende één of 
enkele dagen bij elkaar brengen in een 
omgeving die anders is dan anders. Tijdens 
deze dag(en) gaan zij als groep écht met 
elkaar in gesprek. Door parallel te werken 
worden alle aspecten van de oplossing 
gedefinieerd en worden de actieplannen 
opgesteld.

Concept Design Centers
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Vanuit Arnhem (A12)
Bij knooppunt Lunetten volg je Ring Utrecht (zuid). Neem afrit 16 Nieuwegein. 
Aan het einde van de afrit rechtsaf (Papendorpseweg). Na 250 meter linksaf naar 
het Capgemini-kantorencomplex.

Vanuit ‘s-Hertogenbosch (A2)
Bij knooppunt Oudenrijn volg je Ring Utrecht (zuid). Neem afrit 16 Nieuwegein. 
Aan het einde van de afrit linksaf (Papendorpseweg). Na 400 meter rechtsaf naar 
het Capgemini-kantorencomplex.

Vanuit Breda (A27/A2)
Bij knooppunt Everdingen richting Utrecht-west (A2). Bij knooppunt Oudenrijn 
volg je Ring Utrecht (zuid). Neem afrit 16 Nieuwegein. Aan het einde van de afrit 
linksaf (Papendorpseweg). Na 400 meter rechtsaf naar het Capgemini- 
kantorencomplex.

Vanuit Den Haag/Rotterdam (A12)
Bij knooppunt Oudenrijn volg je Ring Utrecht (zuid). Neem afrit 16 Nieuwegein. 
Aan het einde van de afrit linksaf (Papendorpseweg). Na 400 meter rechtsaf naar 
het Capgemini- kantorencomplex.

Capgemini’s Design Centers
Papendorpseweg 100, Utrecht
Congresgebouw
Telefoon: 030 6891692 

Auto
Vanuit Amsterdam (A2)
Bij knooppunt Oudenrijn volg je Ring Utrecht. 
Neem afrit 16 Nieuwegein. Aan het einde van de 
afrit linksaf (Papendorpseweg). Na 400 meter 
rechtsaf naar het Capgemini- kantorencomplex.

Vanuit Hilversum (A27)
Volg Ring Utrecht (oost) en vervolgens Ring 
Utrecht. Neem afrit 16 Nieuwegein. Aan het 
einde van de afrit rechtsaf (Papendorpseweg). 
Na 250 meter linksaf naar het Capgemini- 
kantorencomplex.

Vanuit Amersfoort (A28)
Bij knooppunt Rijnsweerd volg je Ring Utrecht 
(zuid) en vervolgens Ring Utrecht. Neem afrit 16 
Nieuwegein. Aan het einde van de afrit rechtsaf 
(Papendorpseweg). Na 250 meter linksaf naar 
het Capgemini-kantorencomplex.

Routebeschrijving
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Openbaar vervoer

Wij raden je aan om voor vertrek de meest actuele reistijden te controleren op 
www.gvu.nl

Buslijn 29 rijdt van maandag tot en met vrijdag vanaf Utrecht Centraal Station 
naar Papendorp en v.v. De route gaat hierbij vanaf Utrecht Centraal Station over 
de Adama van Scheltemabaan, Beekstraat, Vondellaan, Balijelaan, Anne 
Frankplein, Koningin Wilhelminalaa, 5 mei plein, Churchilllaan over de Prins 
Clausburg naar Orteliuslaan en Mercatorlaan (halte Papendorp-Zuid).

Frequentie en tijden
Het eerste vertrek vanaf Utrecht CS is rond 07.00. Het laatste vertrek vanaf 
Papendorp ligt rond 19.45. 
In de spitsuren wordt een 10 minuten dienst gehanteerd, in de daluren een 
15 minutendienst.
In de schoolvakanties (beperkte zomerdienst) wordt van ‘s ochtends 07.00 tot 
‘s avonds 20.00 met een frequentie van één keer in de 15 minuten gereden.

Loop vanaf de bushalte naar het hoofdgebouw, als je de bezoekersingang neemt, 
ontvang je daar een toegangspas.

Capgemini’s Design Centers
Papendorpseweg 100, Utrecht
Congresgebouw

Telefoon: 030 6891692 "
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