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Inleiding 
 
Inspiratie kwestie 
Vraag je je ook weleens af wanneer je je werk goed doet? Wat is goed eigenlijk? Wie 
bepaalt of het goed is? Dit zijn een aantal vragen die mij elke keer weer aan het denken 
zetten. Zo ook deze keer. Ik vroeg mij af waarom meerdere projectteams van mijn 
organisatie anders om leken te gaan met het contracteren van spoorse projecten.  
 
Er ging weleens wat fout in de projecten, maar op hoofdlijnen lukte het ons vaak onze 
projectdoelen te realiseren.  Maar als je je verder verdiepte in de uitvoering van projecten 
kwam ik erachter dat het uitvoeren van een los project in een afgebakend kader, zoals een 
project uitvoeren op een vooraf bepaalde geografische plek met een vast tijdskader en een 
vaste hoeveelheid geld, van een hele andere orde is dan het uitvoeren van de ProRail 
opgave1. De afgelopen vijf jaar ben ik mij gaan beseffen dat een binnen kaders gerealiseerd 
project belangrijk is voor ProRail maar nog veel belangrijker is wat je er qua 
vervoersprestatie mee kunt. En gedurende mijn werkzaamheden als coördinerend2 
projectmanager op het baanvak Utrecht – Den Bosch3 kwam ik voor diverse vraagstukken te 
staan. Vragen die niet over inhoud van de losse projecten gaan maar vraagstukken die over 
de raakvlakken tussen de projecten gaan.  
 
Wat mij opviel was dat ik de afgelopen jaren met name met het succes van mijn eigen 
project bezig was geweest. De logische vraag die daarop volgde was de vraag of een 
dergelijke manier van kijken ProRail ook hielp effectief en efficiënt de gevraagde opgave te 
kunnen realiseren. 
 
Mijn kwestie 
Tijdens mijn werkzaamheden als coördinerend projectmanager in het gebied Culemborg-
Den Bosch zijn wij met een team van collega’s aan de slag gegaan om alle werkzaamheden 
in dat gebied voor de komende jaren in kaart te brengen. Al snel werd duidelijk dat er een 
grote diversiteit in de in kaart gebrachte werkzaamheden zat, deze werkzaamheden vele 
raakvlakken met elkaar hadden en door meerdere projectmanagers zonder de totale 
raakvlakken te bezien werden aanbesteed aan de markt. Hierbij bleek dat de volgende 
ongewenste gebeurtenissen zouden gaan treden: 

• Een wissel zou vernieuwd zijn geweest die twee jaar later gesaneerd zou worden. 

• Er zouden diverse werkzaamheden niet gecombineerd worden in een 
buitendienststelling waardoor er extra reizigershinder zou zijn. 

 
De centrale vraag die ik in mijn kwestie aan de orde wil stellen is: 
Waarom contracteren wij nog niet effectief en efficiënt , ondanks al onze inspanningen om 
de trend te keren, terwijl ons doel is effectief en efficiënt om te gaan met overheidsgeld.  
 
 
 

                                                           
1 De opgave is een verzameling van werkzaamheden die je moet doen om een nieuwe vervoersprestatie te 

kunnen faciliteren, bijvoorbeeld om met extra treinen te rijden op een stuk spoorlijn. 
2 Projectmanager die de totale opgave op een stuk spoorlijn bewaakt over de projecten heen. 
3 Specifiek tussen Culemborg en Den Bosch 
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Inkadering van vraagstelling van de kwestie  
Voor mijn kwestie heb ik de activiteiten die ProRail de komende 2 tot 7 jaar vanaf het 
moment van de inventarisatie gaat uitvoeren in het gebied Culemborg-Den Bosch in kaart 
gebracht. In dit gebied zijn grofweg drie soorten werkzaamheden te herkennen: 

- FH: Functiehandhaving, werkzaamheden die uitgevoerd worden zodat de huidige 
functionaliteit van het spoor gehandhaafd kan worden. Bijvoorbeeld het vernieuwen 
van een wissel of een spoorstaaf. 

- FW: Functiewijziging, werkzaamheden die uitgevoerd worden zodat er een nieuwe 
(nog niet bestaande) functionaliteit ontstaat. Bijvoorbeeld het aanleggen van een 
nieuw spoor of het inbrengen van een nieuw wissel op een nieuwe locatie. 

- OW: Omgevingswerk, werkzaamheden die uitgevoerd worden met het doel om een 
vraag van de omgeving in te vullen. Bijvoorbeeld het bouwen van een geluidscherm 
om de geluidsoverlast voor woningen langs het spoor in te perken dan wel een 
onderdoorgang in het spoor te bouwen voor het realiseren van nieuwe 
weginfrastructuur. 

Uit deze inventarisatie bleek dat binnen het beschouwde gebied geen integraal inzicht 
bestond in de toekomstige werkzaamheden en dat voor het contracteren van de losse 
werkzaamheden niet4 naar raakvlakken met andere werkzaamheden werd gekeken.  
 
Aan de hand van het overzicht zijn we met een groep ProRail collega’s het 
activiteitenoverzicht gaan beschouwen. Nadat we de Wat- en de Hoe-vragen van de 
projecten gesteld hadden konden we de raakvlakken van de projecten integraal 
beschouwen.  
 
Tijdens het bespreken van de uitkomsten stelden we als groep, zowel ProRailers van 
Projecten alsook van de afdeling Beheer en Onderhoud, vast dat het nog niet zo eenvoudig 
was om de werkzaamheden uit het activiteitenoverzicht  effectief en efficiënt te 
contracteren. Er bleken binnen de verschillende afdelingen maar ook binnen de 
verschillende projectteams verschillende knelpunten aanwezig die het effectief en efficiënt 
contracteren hinderden.   
 
Afbakening 
Voor deze kwestie heb ik mij beperkt tot het gebied Culemborg – Meteren. Om de omvang 
van de kwestie beperkt te houden heb ik mij bewust beperkt tot ProRail en geen andere 
publieke opdrachtgevers beschouwd. 
 
Onderzoeksopzet 
 
Om open minded naar deze kwestie te kijken heb ik diverse collega’s van ProRail gevraagd 
of zij hinder ondervinden van het contracteren zoals het nu gaat. Hierbij heb ik vooral 
geluisterd en na de gesprekken de conclusie getrokken of de kwestie onder meer ProRailers 
leefde. Dit bleek zo te zijn. Veel collega’s bleken echter tegen blokkades aan te lopen die 
effectiever en efficiënter  contracteren onmogelijk maakten. 
 

                                                           
4 Er werd in de contracten wel verwezen naar raakvlakprojecten en er was sprake van het benoemen van een 

coördinerend aannemer. Maar het integraal beschouwen van de raakvlakken gebeurde niet.  
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Met dit gevoel ben ik met tien ProRailers in gesprek gegaan over mijn kwestie. Dit zijn 
collega’s geweest van de werkvloer (projectmanagers en medewerkers Beheer en 
onderhoud) en collega’s uit de lijn (ook uit projecten en beheer). Ook ben ik in gesprek 
gegaan met een adviseur van de afdeling aanbestedingen en een strategisch adviseur van de 
directie. 
 
Om meer duiding te geven aan de gesprekken wil ik hieronder een plaatje schetsen wat er 
speelt. Naast het plaatje staat een uitleg over een vergelijkbare situatie als ons werk, maar 
dan tijdens werkzaamheden in je eigen huis. Het plaatje gecombineerd met de toelichting 
ernaast geeft een verbeelding van de problematiek die er in mijn kwestie speelt.  

  
 
Deze vereenvoudigde versie van de probleemstelling speelt ook in ons werk. De 
werkzaamheden van ProRail vinden bijna altijd plaats in treinvrijperioden5. ProRail wil de 
hinder voor de reizigers en vervoerders minimaliseren. Daarom zijn treinvrijeperioden 
schaars. In het werkgebied Culemborg - Meteren zou je soortgelijke situaties zoals 
hierboven besproken, kunnen inbeelden door de volgende situaties: 

• Situatie A) Er vinden werkzaamheden in het spoor plaats op twee locaties. Deze 
locaties liggen dusdanig ver (geografisch) uit elkaar dat er geen raakvlakrisico is 
tussen de projecten. Daarnaast kunnen de werkzaamheden zonder logistieke hinder 
van elkaar plaatsvinden. 

• Situatie B) Er vinden werkzaamheden in het spoor plaats op twee locaties. Deze 
locaties liggen dusdanig uit elkaar dat er geen raakvlakrisico is tussen de projecten, 
maar de werkzaamheden logistieke hinder van elkaar zullen gaan ondervinden. 

                                                           
5 Periode waarin er geen treinen rijden. Deze periode is bestemd om veilig werkzaamheden te verrichten aan het 

spoor. 

Stel aannemers A en B komen op dezelfde dag 

de badkamer respectievelijk de zolderkamer 

verbouwen. Dit zal waarschijnlijk geen 

probleem zijn. Beiden hebben hun eigen 

expertise en zijn op een behoorlijke afstand 

(andere verdieping) van elkaar aan het werk 

(situatie A) Enig raakvlak is de aanvoer van 

materialen of  het gebruik van dezelfde 

voorzieningen (bijv. stroomgroep). Hier kan 

een tijdsconflict ontstaan (situatie B). Als dit 

raakvlak beheerst wordt is het geen probleem. 

Het kan ook zo zijn dat aannemer A en B 

tegelijk in de badkamer aan de slag moeten 

(situatie C). Dit zal gezien de beperkte ruimte 

en raakvlakken tussen de werkzaamheden niet 

effectief en efficiënt zijn.  

 

Tijdens het opstellen van het plan van aanpak 

zal je een besluit moeten nemen over het 

inkopen van een aannemer die beide activiteiten 

kan uitvoeren (geen raakvlak meer tussen 

aannemers, maar waarschijnlijk hogere prijs en 

beperktere expertise) of twee losse aannemers 

die indien nodig de raakvlakken samen 

beheersen. 
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• Situatie C) Er vinden werkzaamheden in het spoor plaats op twee locaties die in 
elkaars buurt liggen of op dezelfde locatie plaatsvinden. Daardoor zijn er zeer grote 
raakvlakrisico’s. De werkzaamheden ondervinden ook logistieke hinder van elkaar. 

 
Bovenstaande uitleg laat zien dat het vanuit de projectbeheersing noodzakelijk is om goed 
na te denken over hoe de activiteiten te contracteren. Het gaat dan vaak tussen een 
optimalisatie in hinder versus kosten/expertise. Dit denkwerk over het contracteren dient 
niet per project te gebeuren maar over de projecten binnen het gebied heen. 
 
Voor ProRailers is het evident dat wij de hiervoor beschreven situaties zo goed mogelijk 
willen beheersen. Toch bleek uit de diverse gesprekken dat dit niet altijd lukt. Waarom dan 
niet zou je zeggen? Hiervoor heb ik een proces doorlopen. Dit begon met het houden van 
tien interviews met collega’s. De samenvatting van deze gesprekken heb ik in een 
PowerPoint presentatie opgeschreven en aansluitend in sleutelwoorden6 weergegeven. Dit 
overzicht met sleutelwoorden heb ik toegevoegd als bijlage 1. Met de betrokkenen van de 
interviews ben ik door middel van een stickersessie tot een top 5 aan knelpunten gekomen. 
Deze top 5 is uitgebreid beschreven in bijlage 2. Kort samengevat zijn de grootste 
knelpunten: 

- Ontbreken gemeenschappelijk beeld: Het samen contracteren van projecten is soms 
zeer lastig, omdat het uitwerkingsniveau van het ontwerp van de projecten 
onderling sterk verschillend is. Dit speelt met name bij de combinatie van FH en FW-
werkzaamheden. Het FH-project is vaak tot in detail uitgewerkt terwijl het FW-
project minder ver is uitgewerkt. Hierdoor is het moeilijk om tot een integraal beeld 
te komen.  

- Onvoldoende tijd beschikbaar: Er is onvoldoende tijd om (indien gewenst vanuit 
raakvlakbeheersing) de projecten samen als een geheel te contracteren. Dit komt 
doordat FH-werk op korte termijn (binnen 2 jaar) uitgevoerd moet worden 
aangezien de infrastructuur anders problemen krijgt met zijn beschikbaarheid7  

- Onvoldoende ruimte in onderhoudscontract: Er is geen ruimte volgens het PGO8-
contract om (indien gewenst vanuit raakvlakbeheersing) de projecten samen als een 
geheel te contracteren. Dit komt omdat de ProRail in het contract vastgelegd heeft 
met de PGO-aannemer welke activiteiten er in de vijf jaar van zijn contract plaats 
vinden in de infrastructuur. 

- Onvoldoende ruimte in aanbestedingsregels: Er is geen ruimte in de 
aanbestedingsregels om (indien gewenst vanuit raakvlakbeheersing) projecten 
samen te voegen. Dit omdat het de mogelijkheden van het MKB zou beperken om 
voor ProRail te werken. 

- Onvoldoende handelingsruimte: Er is binnen de medewerkers van ProRail het gevoel 
dat zij in hun eigen ruimte gehinderd worden om (indien gewenst vanuit 
raakvlakbeheersing) projecten samen te voegen. Dit komt door onduidelijkheid of 
beperking vanuit KPI’s.        

 
                                                           
6 Sleutelwoorden: Hiermee bedoel ik dat ik getracht heb in een woord een samenvatting te geven van de 

blokkade die de ProRailer ondervond. 
7 Beschikbaarheid: Het beschikbaar zijn om zijn functie te vervullen in dit geval het kunnen faciliteren van het 

rijden van treinen over de infra. 
8 PGO = Prestatie Gericht Onderhoud. Onderhoudscontracten van vijf jaar met afgebakende verwachting van de 

infrastructuur dus ook welke werkzaamheden in de vijf jaar op het baanvak plaatsvinden voor FH en FW. 
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Het systeempatroon wat achter bovenstaande oorzaken zit is het archetype onbedoelde 
tegenstrevers. Een figuur van dit archetype is opgenomen in bijlage 3. Dit archetype heeft 
zich in de loop van de tijd binnen ProRail ontwikkeld. In eerste instantie is er sprake van dat 
de activiteiten van de afdeling Projecten zorgen voor het succes van Beheer en 
Onderhoud(B&O) en de activiteiten van B&O zorgen voor het succes van Projecten. Dit 
wordt doorbroken doordat een van de twee partijen  voor een verbetermiddel van zijn 
eigen succes kiest wat voor de ander tot een minder resultaat leidt. Voorbeelden hiervan 
zijn dat projecten iets bouwt wat goedkoop qua uitvoeringskosten maar slecht 
onderhoudbaar is of B&O werkzaamheden uitvoert die projecten op termijn problemen 
geeft in de uitvoering. Een voorbeeld van dit laatste is als B&O een wissel uit het spoor 
neemt door het spoor dicht te bouwen maar vergeet het veiligheidsissue dat dit tot gevolg 
heeft op te lossen. Dit gebeurt omdat B&O de gevolgen van het oplossen van het 
veiligheidsissue ingewikkeld vind. Zij wachten dan op een toekomstig project.  
 
Vragen die wij ProRailers onszelf hadden kunnen stellen die dit mogelijk hadden kunnen 
voorkomen zijn: 

- Heb ik in het (integrale) belang van ProRail gedacht? 
- Wat betekent mijn handelen voor de ander? 
- Durven wij de reden van het voor eigen belang kiezen met de ander te bespreken? 
- Hoe staat de extern opdrachtgever tegenover dit vraagstuk? 

Het is niet zo dat het samenvoegen van scope vanuit raakvlakmanagement altijd de beste 
oplossing is. Ook het kiezen voor het juist apart contracteren kan de beste keuze voor 
ProRail zijn. Het vanuit meerdere perspectieven naar deze keuze kijken heeft mij dit laten 
inzien. Wel is het noodzakelijk om hierin een bewuste afweging te maken. Deze afweging 
zou gemaakt kunnen worden met een model dat een collega van mij speciaal voor deze 
kwestie ontwikkeld heeft. Dit model is terug te vinden in bijlage 4. In het model wordt een 
afweging gemaakt tussen de eerder beschreven situaties A, B en C. Een afweging wordt 
mogelijk door de kosten en baten per situatie ter vergelijken. Zodoende wordt het mogelijk 
een bewuste keuze voor ProRail te maken. Een voorbeeld van een afwegingstabel is 
hieronder weergegeven. 
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Oplossingsalternatieven 
 
De vijf knelpunten die in het vorig hoofdstuk zijn beschreven zijn taai. Dit komt omdat er 
tussen de verschillende afdelingen tegenstrijdige belangen/KPI’s zijn. Met de betrokkenen 
van de interviews hebben wij gekeken naar de oplossingen voor de vraagstukken. 
 
Algemene oplossing: 
Communiceer en beslis over de afdelingen heen. Ken elkaars belangen en versterk indien 
mogelijk de wederzijdse belangen. Beslis samen over de te maken keuzes die afdeling 
overstijgend zijn. Probeer samen de ongewenste bijeffecten te beheersen. 
Wat hierbij helpt is dat ProRail zijn interne organisatie gaat aanpassen. Er komen 
gebiedsteams die in de gebieden gezamenlijk besluiten nemen. Voor het besluit kunnen de 
belangen van de betrokken partijen gewogen worden en nadelige gevolgen geminimaliseerd 
worden. Niet voor alle projecten zal de integraliteitsafweging gemaakt hoeven te worden. 
Het door mij ontwikkelde stroomschema, zie hieronder en in bijlage 5, kan hierbij helpen. 
 

 
Figuur 1 Stroomschema effectief en efficiënt contracteren 

Let er bij het besluiten op dat wat effectief/efficiënt is op een bepaald schaalniveau 
(bijvoorbeeld projectniveau) ineffectief kan zijn op een hoger niveau (regioniveau). Wat 
effectief/efficiënt is op een bepaalde tijdschaal (bijvoorbeeld 2 jaar) kan 
ineffectief/inefficiënt zijn op een andere tijdschaal (bijvoorbeeld een tijdschaal van 10 jaar). 
 
Oplossing voor de eerder genoemde vijf knelpunten: 
Ad1) Ontbreken gemeenschappelijk beeld: Werk een integraal ontwerp uit indien 
samenvoeging van projecten kansrijk kan zijn. Door een beperkte investering ontstaat er 
een gelijk uitwerkingsniveau qua ontwerp. Hiermee is het mogelijk om afwegingen i.h.k.v. 
wel of niet integraal contracteren te maken.  
Ad 2) Onvoldoende tijd beschikbaar: Weeg het niet maximaal uitnutten van de technische 
levensduur van de infrastructuur af bij het maken van de keuze of integraal contracteren 
verstandig is. Het eerder afschrijven van een spoorstaaf (extra kosten) zou afgewogen 
moeten worden tegen het efficiënter nieuwbouwen door kostenreductie.       
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Ad 3) Onvoldoende ruimte in onderhoudscontract: Bespreek met de afdeling Procurement9 
de mogelijkheden om flexibiliteit te krijgen in het PGO-contract, zodat er afwegingen m.b.t. 
integraal contracteren gemaakt kunnen worden indien nodig. 
Ad 4) Onvoldoende ruimte in aanbestedingsregels: Motiveer (samen met Procurement) de 
redenen waarom het samenvoegen van contracten wenselijk is door transparant te laten 
zien dat wij met de belangen van het MKB rekening houden. 
Ad 5) Onvoldoende handelingsruimte: Ga in gesprek met de lijn over bestaande KPI’s of 
waarom iets zo is om samen de ruimte te vinden die nodig is om afwegingen m.b.t. integraal 
contrateren mogelijk te maken.  
  
De grote verandering is dat de afweging bewust en transparant genomen wordt, waarbij het 
belang van ProRail (en niet een bedrijfsonderdeel) wordt gediend. Het zou voor ProRail 
gewenst zijn als de nieuw te vormen gebiedsteams ter besluitvorming van de uitvoering van 
projecten om de afweging van de hierboven genoemde beheersmaatregelen vragen. 
   
Conclusies en onderbouwing 
 
De vraag die ik in mijn kwestie beantwoord wilde zien is “Waarom contracteren wij nog niet 
effectief en efficiënt, ondanks onze inspanningen om de trend te keren, terwijl ons doel is 
effectief en efficiënt om te gaan met overheidsgeld”? 
 
Tijdens de besprekingen van mijn kwestie met mijn collega’s werd mij steeds duidelijker dat 
er inderdaad binnen onze organisatie beperkingen zijn die het effectief en efficiënt 
contracteren van projecten verhinderen. Persoonlijk heb ik met meervoudig kijken geleerd 
dat het samenvoegen van projecten om efficiency te bereiken met behoud van 
doelmatigheid geen doel op zich moet zijn. Het gaat erom dat bewust een afweging 
gemaakt wordt hoe de scope wordt gecontracteerd. Indien er sprake is dat het in deze 
afweging gewenst is om activiteiten samen te voegen dan zouden er beperkingen kunnen 
zijn die dit verhinderen. In bijlage 1 staat de totale opbrengst van mijn inventarisatie 
beschreven. In bijlage 2 staat de top 5 beschreven met de beheersmaatregelen die 
genomen kunnen worden om effectiever en efficiënter aan te besteden. Om transparant 
een afweging te maken kan gebruik worden gemaakt van het ontwikkelde model, zie bijlage 
4. 
 
Conclusie kwestie 
Conclusie is dat er binnen ProRail inderdaad de nodige ruimte is om effectiever en 
efficiënter  te contracteren. Het inzicht dat ontstaan is, is dat het belangrijk is om 
transparant de afweging te maken. Dit kan met het i.h.k.v deze opdracht ontwikkelde 
model. Hierbij is samenvoegen van scope niet altijd de beste oplossing. Het samen, over de 
bedrijfsonderdelen heen, besluiten welk scenario het beste is voor ProRail gaat ons helpen. 
Het stroomschema van bijlage 5 kan helpen om deze afweging te maken. 
 
Ons gevoel zegt ons dat maximale effectiviteit en efficiency ontstaat door een zo groot 
mogelijk gebied en een zo lang mogelijke tijdschaal in beschouwing te nemen. Toch zit hier 
een grens aan. De coördinatiekosten, transactiekosten en bureaucratie nemen snel toe met 
het steeds maar meer dingen in de beschouwing betrekken. Ook hiervoor geld dat je 
                                                           
9 Afdeling van ProRail die gaat over het aanbesteden van leveringen, diensten en werken  
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transparant zou moeten afwegen wanneer samenvoegen tot meer effectiviteit en efficiency 
leidt. 
 
ProRail gaat binnenkort starten met een organisatieaanpassing. Binnen deze aanpassing 
wordt het vanzelfsprekender dat afwegingen over de bedrijfsonderdelen genomen gaan 
worden. Bijgevoegde kwestie kan helpen om richting te geven aan de noodzaak om voor de 
inhoud van contracten de afwegingen transparant en bewust te gaan maken. Ik zal binnen 
de gebieden kenbaar maken welke mogelijkheden er zijn om hier een verbetering voor 
ProRail in mogelijk te maken. 
 
Persoonlijke opbrengsten 
Naast de opbrengsten van de kwestie zijn er ook persoonlijke opbrengsten. Het meervoudig 
kijken, open minded te kijken heeft mij geholpen in te zien dat niet integraal contracteren 
maar bewust de afweging te maken ons gaat helpen. Zelf heb ik door mij meer te verdiepen 
in de ander veel geleerd over hoe besluiten binnen de afdeling Beheer&Onderhoud 
genomen worden. Daardoor bleek ik in staat om meer open te staan voor dit taaie 
vraagstuk. De opbrengst voor onze organisatie was ook groot. Er bleek zonder dat we het 
van elkaar wisten al in meerdere regio’s nagedacht te worden over en effectiever en 
efficiënter contracteren. Hier waren al meerdere best practices ontstaan, die alleen al door 
ze met elkaar te bespreken nieuwe inzichten opleverden. 
 
Taai was het vraagstuk om te duiden hoe groot het probleem van de kwestie is. Door het 
model te ontwikkelen is het mogelijk gebleken hier een transparante afweging in te maken. 
Omdat het berekenen van het model de nodige tijd kost is ervoor gekozen niet voor deze 
kwestie alle oude situaties door te rekenen. Ik heb mij beperkt tot een uitwerking van een 
voorbeeld uit Zwolle. We hebben vastgesteld dat het model werkt om de afweging te 
maken door een vraagstuk in te brengen. In de toekomst zal het uit gaan wijzen hoeveel 
besparingen er bereikt kunnen worden. Vaststaat is dat de nieuwe werkwijze in ieder geval 
de ruimte biedt om hiermee aan de slag te gaan. 
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Bijlage 1 – Sleutelwoorden kwestie n.a.v. interviews 
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Bijlage 2 – Samenvatting vijf grote knelpunten 
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Bijlage 3 – Archetype onbedoelde tegenstrevers 
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Bijlage 4 
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