


WIE ZIJN WE



GOconnectIT wil de kabel- en leidingbranche in beweging brengen 

door het geografische datamanagement en de processen op een 

hoger niveau te krijgen.

MISSIE EN VISIE

GOconnectIT is dé 

onmisbare schakel 

tussen netbeheerder 

en aannemer op het 

gebied van 

gegevensuitwisseling

GOconnectIT is dé 

partij voor het 

voorkomen van 

graafschade

GOconnectIT is dé 

toonaangevende partij 

in Nederland op het 

gebied van 

conditionering kabels 

en leidingen



Waar staan we momenteel?

En wat verwachten we dat er gaat 

gebeuren? 

• Meer voorbereiding OG/initiatiefnemer

• Voorbereiding zelf doen (doorschuiven 

verantwoordelijkheid)

DE MARKT



Wat is er volgens ons nodig bij 

de grondroerder?

• Werkvoorbereidingsfase

• Uitvoeringsfase

ICT ONDERSTEUNING



WERKVOORBEREIDINGSFASE

De grondroerder vertaalt het 

maatregelenplan naar 

werkinstructies en doet een 

graafmelding (‘KLIC-melding’)



• KLIC-melding doen

• (Plan)tekening icm de KLIC bekijken

• Opmerkingen plaatsen op KLIC

• Eis Voorzorg afstemming vastleggen

• Werkinstructies toevoegen

• Documenten/aanvullende info toevoegen 

• KLIC-melding met toegevoegde info toewijzen aan alle ploegen

WERKVOORBEREIDINGSFASE



De grondroerder en uitvoerend 

personeel worden op basis van 

de werkinstructie geïnstrueerd en 

voeren het werk uit volgens 

werkinstructie. De initiatiefnemer 

evalueert het resultaat

UITVOERINGSFASE



Uitvoering

• Gedwongen raadpleging werkinstructie en afspraken EV

• (plan)tekening i.c.m. Klic ivm te onderzoeken locaties

• Nauwkeurige GPS-ondersteuning (uitzetten, lokaliseren, 

waarschuwen)

• Koppeling tekeningen met bv grondradar

• Eenvoudige registratie proefsleuven/gaten, schades, afwijkingen, EV 

en overige relevante informatie

• Delen informatie tussen ploegen

UITVOERINGSFASE



Evaluatie

• Obv feiten - Informatie over preventiewerkzaamheden uit veld

• Rapportages/bewijsvoering over graafgedrag per project

• Proactief sturen op basis van data 

• Uniforme en inzichtelijke schaderapportage

UITVOERINGSFASE



Wat zetten wij hier tegenover?



• KLIC-melding doen (Klic Aanvraag Service)

• (Plan)tekening icm de KLIC bekijken (AutoCAD laag)

• Opmerkingen plaatsen op KLIC

• Eis Voorzorg afstemming vastleggen

• Werkinstructies toevoegen

• Documenten/aanvullende info toevoegen 

• KLIC-melding met info toewijzen aan alle ploegen

WERKVOORBEREIDINGSFASE
Gereed

Nog geen bestaande 

functionaliteit



Uitvoering

• Gedwongen raadpleging werkinstructie en afspraken EV

• (plan)tekening i.c.m. Klic ivm te onderzoeken locaties

• Nauwkeurige GPS-ondersteuning (uitzetten, lokaliseren, 

waarschuwen)

• Koppeling tekeningen met bv grondradar

• Eenvoudige registratie proefsleuven/gaten, schades, afwijkingen, EV 

en overige relevante informatie

• Delen informatie tussen ploegen

UITVOERINGSFASE

Deels gereed



Evaluatie

• Obv feiten 

• Informatie over preventiewerkzaamheden uit veld terug ontvangen

• Rapportages/bewijsvoering over graafgedrag per project

• Proactief sturen op basis van data 

• Uniforme en inzichtelijke schaderegistratie

UITVOERINGSFASE







v



• Informatie delen binnen klantenkring

• Op basis van collectieve data de discussie aangaan

• Nieuwe manier van visualiseren (Augmented Reality) 

• Samenwerking bevorderen

WAT WILLEN WE NOG MEER



Wat moet dit opleveren?

Aantoonbaar werken volgens de CROW



Op basis van data, collectief en met 

ondersteunende tooling de discussie 

aangaan met de netbeheerders 



Bewustwording

Inzicht 

Samenwerking

Aantoonbaarheid

Minder graafschades



Als niemand beweegt, dan gebeurt er niets.

Zelf het initiatief nemen om iets te veranderen.



Meer info:

http://www.graafschade-preventie.com/

http://www.goconnectit.nl/nl/klic

https://klic-app.nl/

Voorbeeld preventierapport ivm bewijsvoering:

http://www.goconnectit.nl/sites/goconnectit/files/field/file_attachment/2015-05-

15%20Preventierapport%2015G048133.pdf
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