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actiepunten lijst DOSV 2019-3 (28 augustus 2019) 

 

 

nummer Wat Wie Gereed 

2019-1 rol DOSV bij opstellen, uitvoeren en 

monitoren van beleidsagenda 

spoorwegveiligheid 

Marinke Eind 2019 

2019-3 Promotie van DOSV: sector dag ILenT op 

1 oktober 2019; nagaan wat mogelijk is 

Eventueel pitch 

door IenW ? 

leden DOSV 

1 oktober 

2019-7 Check, update en aanpassen best 

practices/DOSV richtlijnen: 

1 - wegbekendheid 

2 - dodeman 

3 - werving en selectie 

4 - opleiding & vakinhoudelijke begeleid. 

 

Namen doorgeven aan deze trekkers 

van deskundigen die in werkgroep gaan 

deelnemen 

 

na update vaststellen in DOSV 

 

daarna naar directies van SO 

 

 

Jaap Schuurmans 

Jan Botermans 

Emile Broersma 

Mirjam Kop 

 

alle leden DOSV 

 

31 oktober 

 

 

 

 

 

 Zsm 

 

 

 

November 

 

November 

2019-8 Ministerie voert overleg met provincies en 

DOVA over voorwaarden 

aanbestedingen en veiligheid;  

informatie volgt 

Peter Hondebrink Zsm 

2019-9 Nagaan of mogelijk is WP 2000 te 

koppelen aan herziene SW ivm 

overname termijnen personeel bij 

concessiewisseling 

Marinke November 

2019-10 STS passages: informatie bigdata analyse 

Informatie bots-risico model light: Heidi 

van Spaandonk uitnodigen 

Maurits Arnold 

Alexander 

November 

2019-11 Terugkoppeling onderzoek treinbotsing 

Venlo 

Gert vd Rijst November 

2019-12 Uitvraag 4 vergaderdata 2020 plus vraag 

welk bedrijf host wil zijn van een 

vergadering 

Patrick Zsm 

2019-13 Gesprek organiseren tussen VSD leden en 

DOSV leden over samenwerking 

Patrick 

Johan de Lange 

Zsm 
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besluiten lijst DOSV 2019-3 

 

 

nummer Wat Datum 

2019-1 Notitie toekomst DOSV, beleidsuitgangspunten en mission 

statement worden door DOSV onderschreven 

20/2/2019 

2019-2 Huidige samenstelling DOSV is goed; we streven naar 

deelname door veel meer SO 

20/2/2019 

2019-3 Ministerie van I&W wordt voorzitter van DOSV 20/2/2019 

2019-4 DOSV leden zijn aanwezig op de geplande vergaderingen of 

sturen een vervanger 

20/2/2019 

2019-5 Uitgebreide notulen DOSV alleen naar leden. Verder zoveel 

mogelijk stukken online: agenda, inhoudelijke stukken, 

richtlijnen, besluitenlijst, actielijst 

DOSV besluit conform voorstel informatie voorziening 

20/2/2019 

 

 

24/4/2019 

2019-6 Archief DOSV vanaf 2011 komt niet online 20/2/2019 

2019-7 Geen verplichte bijdrage DOSV leden in financiële zijn. Wel 

menskracht, en andere middelen in redelijkheid inbrengen 

20/2/2019 

2019-8 Bekrachtigde branche-afspraken of best practices (DOSV 

richtlijnen) zijn bindend voor DOSV leden  

20/2/2019 

2019-9 Nieuwe leden DOSV conformeren zich aan bestaande DOSV 

richtlijnen  

20/2/2019 

2019-10 DOSV stelt Mission Statement vast 24/4/2019 

2019-11 DOSV neemt de inbreng van IenW, NS en DB Cargo over als 

onderwerpen strategische agenda (dat was alle inbrengt 

vanuit leden) 

24/4/2019 

2019-12 DOSV vergadert 4x per jaar en rouleert langs de deelnemers 28/8/2019 

2019-13 DOSV hanteert vaste agendapunten: veiligheidscultuur, beste 

practice/richtlijnen, STS passages en actualiteit 

28/8/2019 

   

   

   

   

   

   

   

 


