
Samen voor het spoor 



Ambitie  

 

“Railcenter is een plek waar vakmanschap centraal staat en de sector wordt 
gepromoot. Een plek waar vakmensen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen, waar 
het bruist en leuk is om naar toe te gaan. Een plek die leerzaam en inspirerend is. En 
een waar vakmanschap meer is dan het halen van verplichte certificaten.  

 

Een plek waar opleiding en innovatie worden gebundeld. Waar de nieuwste 
apparatuur staat en het beste van het beste van de sector te zien is in een 
representatieve omgeving.  

 

Het visitekaartje van de sector waar wij met z’n allen laten zien waar we trots op zijn 
en waar we dat ook uitstralen.” 

 
2 



Missie 

Railcenter stimuleert proactief dat partijen met 
elkaar samen werken aan een beter spoor. De 
bevordering en borging van het vakmanschap in de 
railinfra sector staat daarbij centraal. 

Railcenter wil dit bereiken door: 

• Een inspirerende plek te bieden voor opleiden, 
kennisuitwisseling en kennisverrijking. 

• Innovatie te stimuleren en test- en 
simulatiefaciliteiten te bieden. 

• De railsector met trots in de etalage zetten. 
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Speerpunten 
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TECHNISCH VAKMANSCHAP 

VEILIGHEID 

LEEROMGEVING 

Verrassend,  

inspirerend, 

uitdagend en leuk 

Verhogen  

veiligheidsbewust- 

zijn 

Praktijkgericht 

en actueel 
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TESTFACILITEITEN 

INNOVATIE 

ERTMS 

Testlab en 

expertisecentrum 

Samen werken 

aan verbeteringen 

Wisselcentrum, OBI 

en modelpost 
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VERBINDEN 

HUB 

FACILITEITEN 

Vergader- en 

congresruimte 

Fysiek en digitaal 

voor partijen in de 

railsector 

Vakdagen, kennistafels, 

railtalks, masterclasses  

en meer  
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ETALAGE 

EXPERIENCE 

PRESENTATIES 

Altijd iets nieuws 

te ontdekken 

De bloeiende 

wereld van de  

railsector 

Het visitekaartje 

van de railsector 



Het gebouw vanaf april 2017 
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Alle ballen op 

Als je: 

• je wilt ontwikkelen tot vakman 

• met je vakgenoten kennis wilt uitwisselen 

• iets wilt beproeven of testen 

• verbeteringen met de sector wilt bespreken en 
doorvoeren 

• wilt vergaderen of bijeenkomsten organiseren 

• iets wilt laten zien en een podium nodig hebt 

• als werkgever potentiële werknemers wilt 
interesseren 
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Samen voor het spoor 
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http://www.railcenter.nl/innorail
http://www.railcenter.nl/partners


www.Railcenter.nl 

• Meld je aan voor onze nieuwsbrief 
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http://www.railcenter.nl/

