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Voorwoord

Toepassing van de methode Systems Engineering maakt projecten 
effectiever. Deze werkwijze zorgt ervoor dat engineeringprojecten 
goed worden opgezet en beheerd. Ook laat het zien wat betrokkenen 
gaandeweg het project van elkaar kunnen verwachten. Systems 
Engineering maakt het specificeren van de klantvraag mogelijk en 
geeft op ieder moment helder inzicht in de gemaakte keuzes. 
Boven  dien brengen we mogelijke risico’s vroegtijdig aan het licht. 
Dat scheelt tijd, geld en verhoogt de betrouwbaarheid van het spoor.

Dit zijn niet alleen mooie woorden, de praktijk laat zien dat Systems 
Engineering werkt. De afgelopen jaren is flink wat ervaring opgedaan 
met het toepassen van deze werkmethode. Daarbij zijn er diverse 
successen behaald die we willen delen met iedereen die aan de 
slag is of gaat met Systems Engineering. In dit witboek staan de 
bereikte Systems Engineering successen vermeld. Of het nu gaat 
om opleidingen, Systems Engineeringproducten, nieuwsbrieven  
en intranet voor kennisdeling, het is gerealiseerd. Ook staan in  
het witboek de succesverhalen van de projecten, die dankzij de 
toepassing van Systems Engineering fantastische resultaten  
hebben behaald.
 
Veel leesplezier!
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Positieve resultaten  
Projectontwikkeling  
en uitvoering
14 miljoen euro bespaard op de
bouwkosten van de 16 pilotprojecten

De afgelopen tweeënhalf jaar is op de resultaat

gebieden ‘besparing op bouwkosten’, ‘verbeterde 

beschikbaarheid van de treindienst’, ‘verbetering 

van de efficiency’ en ‘betrouwbaarheid van

de levering’ goed gescoord. Met de toepassing 

van Systems Engineering is aantoonbaar 

14 miljoen euro bespaard op de bouwkosten  

van de 16 pilotprojecten.
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Het blijkt dat de combinatie van duidelijk
specificeren, Value Engineering en een goede 
begeleiding van het proces uitermate succesvol is 
bij het achterhalen van de vraag achter de klant-
vraag. Het specificeren maakt de klantbehoefte 
expliciet en maakt het mogelijk om prioriteiten 
te stellen. Value Engineering is een geschikt 
hulpmiddel om de waarde te bepalen tussen 
kosten enerzijds en functionaliteit anderzijds. 
Interview-, conflicthanterings-, onderhandelings-
vaardigheden en resultaatgerichtheid zijn nodig 
om de werkelijke functionele vraag te achterhalen, 
partijen te verbinden en vertrouwen te kweken. 
Daarnaast zijn de nodige efficiencyverbeteringen 
gerealiseerd (zie projectbeschrijvingen Delft). 
Ook blijkt door de toepassing van Systems
Engineering dat het mogelijk is om in een eerder 
stadium een onderbouwd risicoprofiel boven 

water te krijgen, waardoor er beter met risico’s 
omgegaan kan worden (zie projectbeschrijving 
Rijn-GouweLijn).

Inmiddels hebben 255 medewerkers aan een of
meerdere Systems Engineeringopleidingen deel-
 genomen (projectmanagers, rail systems engineers, 
planontwikkelaars, projectcoördinatoren en 
capaciteitmanagers). Binnenkort starten ook de 
bouwmanagers met een Systems Engineering-
opleiding. In 2010 zijn twee requirements 
engineeringopleidingen gepland. Hier zullen de 
onlangs aangenomen rail systems engineers aan 
deelnemen. De kennis rond systems engineering 
in de vorm van templates, werkinstructies en 
best practices is ontsloten via de website 
www.prorailse.nl en via de nieuwsbrief van 
Systems Engineering voor ruim 250 abonnees.

Systems

Engineering

levert geld op
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De tijd is rijp voor het ontgroeien van de pilot-
fase. Systems Engineering wordt een standaard 
werkwijze. Het implementatieplan van de 
Systems Engineering projectgroep beschrijft de 
stappen hoe hier in het komende jaar richting 
aan wordt gegeven. In de nieuwe kernprocessen 
voor de infrastructurele projecten, zoals deze 
binnen ProRail projecten uitgerold gaan worden, 
zijn de standaard Systems Engineeringproducten 
opgenomen. Producten die voor elk project
gebruikt gaan worden, zijn klanteisenspecificaties 
(CRS), systeemeisenspecificatie (SRS), vraagspeci-
ficatie (VS), verificatie & validatie (V&V) matrix.

Om de efficiëntie te verbeteren en de doorloop-
tijd te verkorten, wordt komend jaar stevig
ingezet op de vervaardiging van standaard
Systems Engineeringproducten. In voorgaande 
jaren is hier al een begin mee gemaakt en deze 
acties worden nu doorgezet. De volgende Systems 
Engineering standaarden zijn het afgelopen jaar 
ontwikkeld: vraagspecificatie Viaduct, vraag-
specificatie Onderdoorgang, vraagspecificatie 
Tunnel, vraagspecificatie Brug, vraagspecificatie 
Geluidsscherm, vraagspecificatie Hekwerken, 
vraagspecificatie Relais, vraagspecificatie Rijdraad-
vervanging, vraagspecificatie conservering 
Civiele kunstwerken en vraagspecificatie Liften. 
Deze standaarden moeten in 2011 beschikbaar 
zijn voor toepassing binnen de projecten.
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Basisvraagspecificaties
Tijdbesparing en scherpte door  
standaardisatie van vraagspecificaties

Het Systems Engineering Support Team heeft 

in samenwerking met Kostenmanagement 

en Inkoop (AKI) en rail systems engineers 

basisvraagspecificaties ontwikkeld voor het 

ontwerpproces van onder andere viaducten, 

tunnels en bovenbouwvernieuwingen. 

Een belangrijk voordeel is de tijdbesparing 

die het gebruik van de basis

vraagspecificatie oplevert. 

Systems 
Engineering: 

niet zo moeilijk 
als het lijkt

De standaardisatie levert niet alleen intern 
voordelen op maar is ook in het externe werk-
veld een investering. Het zorgt voor uniformiteit 
in de werkwijze naar de marktpartijen. Door 
te werken met standaardformulieren weten 
klanten welke informatie ze moeten invullen 
en aanleveren. Het opstellen van een goede 
vraagspecificatie is een essentieel onderdeel van 
Systems Engineering en zorgt voor een goede 
communicatie tussen ProRail en klanten. 

Vraagspecificatie: 
binnen ProRail wordt de term Vraag-
specificatie gebruikt als overkoepelend 
begrip voor de eisen aan het toekomstige 
systeem en de eisen aan de werkzaam-
heden die leiden tot dit systeem.  
Deze laatste eisen betreffen vooral
proces  eisen, zoals eisen aan planning, 
betaling, controles. In dit witboek wordt 
met de term Vraagspecificatie gerefereerd 
aan wat ook het ´programma van eisen’, 
het ‘eisendeel’ of de ‘eisenspecificatie’ 
wordt genoemd. 

De tijdbesparing, en dus kostenbesparing, zit 
hem onder meer in het feit dat de doorlooptijd 
van het opstellen van een vraagspecificatie verkort 
wordt. Ook zorgt de basisvraagspecificatie voor 
kennisdeling; rail systems engineers hoeven niet 
het wiel opnieuw uit te vinden. Ze kunnen bij 
een nieuw project inhoudelijk veel overnemen 
en het basisdocument gebruiken als checklist.  
Dit zorgt voor nauwkeurigheid en het versnelt 
het maken van een nieuwe vraagspecificatie.  
De basisvraagspecificatie dient als leidraad bij 
het opstellen van een vraagspecificatie. Zo kan 
iedere Rail Systems Engineer een volledige en 
correcte invulling geven aan de opstelling van een 
basisvraagspecificatie. Een goede vraagspecificatie 
leidt tot verbetering van contractstukken. 

Momenteel is een nieuwe instructie behorende 
bij de basisvraagspecificatie in de maak. In deze 
instructie wordt antwoord gegeven op de vragen 
hoe je nu een goede vraagspecificatie maakt, 
waar de valkuilen zitten en waar je rekening mee 
moet houden. Goed je eisen verwoorden is een 
aspect, goede contracteerbare eisen opstellen 
gaat nog een stapje verder.

De basisvraagspecificaties zijn te vinden op 
www.prorailse.nl onder de menubutton ‘templates’.
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Value Engineering is een hulpmiddel om bij 

investeringen een afgewogen keuze te maken 

tussen kosten enerzijds en functionaliteiten 

anderzijds. 

Value Engineering helpt bij de besluitvorming, 
het aanscherpen van de functionele vraag en 
de communicatie met in- en externe stakeholders. 
Value Engineering en de methode Systems  
Engineering vullen elkaar goed aan. Binnen het 
Systems Engineeringproces is toepassing van 
Value Engineering op verschillende momenten
mogelijk. Het zwaartepunt van de Value 
Engineer ing studie verschuift van het verhelderen 
van eisen naar ontwerpoptimalisatie naarmate het 
project de uitvoering nadert. Value Engineering 
wordt vooral gebruikt bij het opstellen van de 
zogenaamde klanteisenspecificatie en systeem-
eisenspecificatie.

Value Engineering is voortaan verplicht voor
projecten boven de 15 miljoen euro. Binnen
ProRail zal een aantal Value Engineeringbegeleiders 
extra worden opgeleid voor de begeleiding van 
ICT-projecten. Daarnaast zal voor ongeveer twintig 
projecten per jaar een beroep worden gedaan 
op afdelingen die de benodigde expertise leveren 
voor een goede Value Engineeringstudie. 

Met Systems 

Engineering 

eerst denken en 

dan doen

Value Engineering 
Binnen het Systems Engineeringproces bespaart
toepassing van Value Engineering miljoenen euro’s
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Systems Engineering is bedoeld om problemen
te voorkomen en daarmee tijd, geld en energie 
te besparen. Toch kan het hogere abstractieniveau 
van het systeem mensen ervan weerhouden Systems 
Engineering toe te passen in hun project. Een 
helpende hand bij het gebruiken van Systems 
Engineering is soms zeer welkom. Daarom is het 
Systems Engineering Support Team opgericht. 
Dit team bestaat uit Systems Engineering profes-
sionals die praktische ondersteuning bieden bij 
projecten. Ook zorgen zij ervoor dat praktijk-
ervaringen worden vastgelegd zodat ze bruikbaar 
zijn in andere projecten. Iedere afdeling heeft 
zijn eigen Support Team. De teams werken samen 
binnen de Projectgroep Systems Engineering. 
Het supportteam kun je bereiken door een e-mail 
te sturen naar info@prorailse.nl.

Systems Engineering Support Team
Het Systems Engineering Support Team helpt graag

Het SE-team 
biedt de helpende 

hand
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Eisenbibliotheek 
Vraagspecificaties sneller produceren  
bij standaardtoepassingen

Bij elke (vraag)specificatie blijkt het voor ProRail 
lastig om de eisen van Asset Management ten 
aanzien van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, 
onderhoudbaarheid en veiligheid boven water 
te krijgen. De beschikbare kennis is verzameld 
en er is een palet aan eisen samengesteld. Deze 
eisen kunnen specifiek toegesneden worden op 
een project. Zo wordt een eerste invulling gegeven 
aan herbruikbaarheid van eisen.

Voor bepaalde standaardtoepassingen zoals 
viaducten, geluidschermen, raildempers en  
ecopassages zijn bibliotheken van eisen 
in ontwikkeling. Hierdoor 
kunnen vraagspecificaties 
sneller geproduceerd worden 
en wordt de kwaliteit ook 
reproduceerbaar. Voorheen 
waren dergelijke specificaties 
nog sterk afhankelijk  
van degene die opstelde.

Met Systems 

Engineering niet 

opnieuw het wiel 

uitvinden
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Voor de implementatie van de Systems Enginee ring-
methodiek biedt ProRail medewerkers Systems 
Engineeringopleidingen aan uit het opleidings-
aanbod van ‘How2SE’. Deze standaard of op 
maat gesneden opleidingen zijn voor iedereen 
die met Systems Engineering werkt. 

Bijna alle projectmanagers hebben een cursus 
Introductie Systems Engineering gevolgd,
alle planontwikkelaars hebben Requirements 
Engineering gevolgd en in september volgen
30 medewerkers van Vervoer&Dienstregeling 
en Vervoersanalyse & Capaciteitsontwikkeling 
de cursus Specificeren. Er wordt gewerkt aan 
verdiepingsmodules met betrekking tot onder 
meer Verificatie & Validatie (V&V).
In de ‘RSE Academie’ voor rail systems engineers 
zijn ontwikkelactiviteiten opgenomen over 
Systems Engineering. De ontwikkelactiviteiten 
bestaan onder andere uit werkopdrachten
(die koppelen de SE theorie aan de projecten), 
zelfstudie (o.a. de Lei  draad SE) en de Require-
ments Engineeringopleiding. 

Zowel nieuwe, oude, ervaren als zelfs eigenwijze 
rail systems engineers kunnen hieraan deelnemen. 
Het ontwikkeltraject bestaat uit losse ontwikkel-
activiteiten. Elke RSE bepaalt samen met de 
teamleider welke ontwikkelactiviteiten voor 
hem/haar nodig zijn. Het zorgt ervoor dat ieder-
een het beste uit zichzelf kan halen en al het 
talent wordt benut. En het is nog leuk ook.

De eerste groep deelnemers van de ontwikkel-
activiteit ‘SE bij Railtechniek’ heeft op 15 juni 2010 
goede presentaties gehouden over hun werk-
opdracht. Ze hielden zich bezig met een klant-
eisenspecificatie (CRS), een systeemeisen speci fi-
catie (SRS) en vraagspecificaties. Ze presen teerden 
sterke adviezen over de implementatie van 
Systems Engineering aan Railtechniek.  
Een beschrijving van de opleidingen vind je
op www.prorailse.nl.

Systems 
Engineering voor 

iedereen

Systems Engineering opleidingen
De eerste groep deelnemers presenteerde sterke adviezen
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Er is een ‘Richtlijn voor het maken van een 

Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) 

en een Railverkeerstechnisch Ontwerp (RVTO)’ 

vervaardigd. Deze richtlijn geeft invulling aan 

de behoefte om de ontwikkeling van infrastruc

tuurvarianten efficiënt te laten verlopen door 

vroegtijdig oog te hebben voor de integrale 

maakbaarheid en gebruikswaarde. Dit noemen 

we het Functioneel Integraal Systeemontwerp 

en de richtlijn omvat proces en producteisen 

voor het maken van het FIS. De gekozen variant 

wordt uitgewerkt in het Railverkeerstechnisch 

Ontwerp. 
 

De proces- en producteisen voor het maken van 
het RVTO waren al beschreven in de Richtlijn RVTO 
uit 2004 en zijn nu aangepast in de nieuwe versie 
‘Richtlijn voor het maken van FIS en RVTO’. Het 
vertalen van klanteisen voor een infraproject (CRS) 
naar ontwerp staat bij dit proces centraal. De 
richtlijn sluit naadloos aan op de implementatie 
van Systems Engineering 
binnen ProRail en de 
spoorbranche. 

Inhoud en

Systems Engineering 

gaan hand

in hand

Richtlijn voor het maken
van FIS en RVTO 
 
De richtlijn sluit naadloos aan op de implementatie van Systems Engineering
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ICT Tooling
ICT-Tooling ondersteunt het proces in de 
conceptfase en de ontwikkelfase

Om de Leidraad Systems Engineering praktisch 
werkbaar in de praktijk te maken, is de afgelopen 
maanden ook gewerkt aan standaard ICT-tooling. 
Deze tool ondersteunt het proces van specifice-
ren in conceptfase en ontwikkelfase. De tool is 
productierijp en wordt vooral op die projecten 
ingezet waar de hoeveelheid eisen dermate 
groot is dat je snel het overzicht kunt verliezen 
zonder database. De tool ondersteunt ook in 
de onderbouwing van het proces van analyseren, 
alloceren en structureren van klanteisen en 
systeemeisen. En dat is precies wat we willen 
bereiken met Systems Engineering: aantoonbaar 
aan de klantvraag voldoen door transparant en 
expliciet te werken. Door al deze relaties expliciet 
vast te leggen, ontstaat een grote schat aan 
informatie die bijvoorbeeld ook veel efficiency-
voordelen oplevert bij de impactanalyse van een 
wijzigingsvoorstel. 
Tijdens de implementaties van de ICT-tool (m.n. 
Relatics van PKM) is er met name aandacht 
besteed aan enerzijds het gemak waarmee je er 
informatie in kunt stoppen en anderzijds het 

gemak waarmee je er informatie in samenhang 
met elkaar eruit kunt halen. Zo is een overzicht 
van alle klanteisen waarvoor geen systeemeisen 
zijn geformuleerd die de functievervulling 
garanderen, met één druk op de knop eruit te 
halen. Er is ook een standaard te gebruiken 
interface gebouwd om de bewijslast van 
aannemers geautomatiseerd in te lezen en te 
koppelen aan onze eigen eisen op systeemniveau, 
zodat we snel na het inlezen van de door de 
aannemer aangeleverde bewijslast kunnen zien 
welke systeemeisen nog niet of niet voldoende 
zijn aangetoond. Zaken als baselining en het 
uploaden van documenten zijn standaard en de 
voordelen die deze functies uit beheeroogpunt 
hebben, behoeven geen verdere uitleg. 
De tooling is tot stand gekomen door een nauwe 
samenwerking tussen het Systems Engineering 
Supportteam en een aantal planontwikkelaars 
en Rail System Engineers. De focus ligt op het 
gebruiksgemak en dus op het helpen bij het 
leren werken volgens de Systems Engineering-
werkwijze. 
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Heb je met SE 

gewerkt dan wil je 

niet anders meer

HRM organiseert meerdere keren per jaar  

een introductiedag voor nieuwe medewerkers. 

Nieuwkomers willen altijd veel weten over hun 

nieuwe ‘club’ en kunnen niet vroeg genoeg in 

aanraking komen met Systems Engineering.  

De Project groep SE grijpt daarom haar kans  

en staat voortaan op introductiedagen klaar  

om nieuwkomers te verwelkomen. 

In de stand staan Systems Engineeringkenners 
van de werkvloer. Dit is een leuke en effectieve 
manier om nieuwe ProRailers kennis te laten 
maken met Systems Engineering. Bezoekers zijn 
enthousiast, willen van alles weten over deze 
aanpak en besmetten op hun beurt ook hun  
collega’s met Systems Engineering.

Introductiedag nieuwe ProRailers
Nieuwkomers direct bekend maken met Systems Engineering
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Medewerkers van Vervoersanalyse & Capaciteits-
ontwikkeling, Relatiebeheer, planontwikkelaars 
en Rail Systems Engineering hebben in de 
ontwikkelfase van een project veel te maken met 
onduidelijke vraagstellingen van stakeholders 
en met stakeholders die geen heldere vraag 
hebben, maar wel alvast de oplossing bedacht 
hebben. Systems Engineers leren dat ze dan door 
moeten vragen om de functionele vraag helder 
te krijgen. De omgeving is dit echter vaak niet 
gewend en kan dan weerstand bieden tegen de 
tijd dit dit proces kost. Hoe ga je daarmee om? 
Ook zijn er vaak meerdere stakeholders in een 
project met schijnbaar tegenstrijdige belangen. 
Hieruit kunnen conflicterende eisen volgen. 
Hoe leidt je als planontwikkelaar of Rail System 
Engineer een dergelijk proces? Als een stakeholder 
geen formele handtekening wil zetten onder 
de door hem of haar ingebrachte eisen, wat 
kun je dan doen? Begin 2010 heeft het Systems 
Engineeringsupportteam van de vakgroep Plan-

ontwikkeling de training ‘Open Onderhandelen’ 
gevolgd, waarin precies dit onderwerp centraal 
stond. Gedurende drie dagen werd geoefend 
met cases, waarbij de deelnemers in situaties met 
verschillende partijen en verschillende belangen 
tot vruchtbare samenwerking moesten komen. 
De planontwikkelaars die deze training gevolgd 
hebben, zien de effecten inmiddels  
in hun projecten.

Systems 
Engineering maakt 
onduidelijkheden 

duidelijk

Houding en gedrag bij Systems Engineering: 
het belang van de vraag achter de vraag
Met Systems Engineering wordt de vraag achter de vraag duidelijk
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Vraagstukken dienen zich vaak op een ander  

niveau aan dan waarop ze zich werkelijk afspelen. 

Tijdens een gesprek met de klant is het de kunst 

om de juiste vraag op tafel te krijgen. De vraag 

‘Waarom wil je dat wij dit systeem bouwen?’ 

staat centraal. Alleen als het probleem helder  

is, kan ProRail met de beste oplossing komen.  

In de praktijk is gebleken dat doorvragen 

naar het motief achter de 

klantvraag veelal leidt tot 

andere oplossingen dan 

in de beginsituatie werd 

verwacht. Hieronder staan 

een paar voorbeelden 

weergegeven. 

Overweg op een regionale spoorlijn
Als een trein bij een perron stopt, sluit de spoor-
boom na inwerkstelling van de schakelpaal door 
de conducteur of machinist. Treinen van de regio-
nale vervoerder die hier rijden, hebben geen 
cabinedeuren. Dat betekent dat de machinist 
eerst de coupé door moet voor de bediening van 
de schakelpaal op het perron. Deze lange loop-
route kost extra tijd, waardoor de trein langer 
stilstaat. ProRail heeft bij het plaatsen van deze 
paal gehandeld vanuit de klantvraag: ‘Er moeten 
schakelpalen komen op dit perron’. Maar in dit 

geval verhelpt de schakelpaal niet 
het probleem dat de trein te lang 
stilstaat. Een infraroodpistol of 
het inzetten van een andere trein 
op dit traject was bijvoorbeeld  
effectiever geweest. 

Bij toepassing
van Systems 

Engineering staat
de klant centraal

Wat is de echte klantvraag?
De vraag achter de klantvraag leidt tot creatieve oplossingen en financiële besparingen
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Depotvoedingspunt voor  
goederenlocomotieven
Op een goederenemplacement ontstond de situ-
atie dat een goederenvervoerder in de capaciteits-
verdeling opstelsporen kreeg toegewezen zonder 
depotvoedingen om zijn locomotieven van stroom 
te voorzien zonder dat de dieselmotor moest 
blijven draaien. De klantvraag luidde: ‘Kan er een 
depotvoeding aan ‘mijn’ opstelspoor geplaatst 
worden?’. In deze vraag van de klant wordt de 
oplossing door de klant al aangedragen. En dit 
zijn situaties die een medewerker van ProRail 
moet kunnen doorzien. Door de situatie goed
te bestuderen, bleek het plaatsen van een extra  
depotvoedingskast niet noodzakelijk. Een andere 
verdeling van opstelsporen tussen twee goederen-
vervoerders was een makkelijke oplossing  
om het probleem te verhelpen.

Depotvoedingspunt  
voor regionale reizigersvervoerder
Een regionale vervoerder moest een stukje 
rijden om van een depotvoorziening bij het 
perron te komen. Toch werd de locatie bij de 
depotvoedings kast door de vervoerder illegaal 
gebruikt. Dit betekende dat reizigers vanuit
de ballast (stenen, grint) in moesten stappen.
De klant kwam in eerste instantie met de vraag 

of ProRail een perron bij de depotvoorziening 
wilde realiseren. Uiteindelijk bleek dit na een
onderzoek niet noodzakelijk en kon het probleem 
verholpen worden door een milieuvergunning 
aan te vragen.

Perronverlenging
Een vervoerder kwam met de oplossingsgerichte 
vraag: ‘Kunnen jullie het perron verlengen? De 
trein die hier nu stopt, is te lang met het gevaar 
dat reizigers naast het perron stappen.’ Door 
vragen te stellen aan de klant, bleek dat alleen in 
uitzonderingssituaties, waarbij treinen als gevolg 
van verstoringen ‘verdwalen’, een trein langer 
was dan het perron, terwijl in eerste instantie 
werd aangenomen dat de perronverlenging 
noodzakelijk was vanwege de hoeveelheid 
reizigers. In overleg met de klant’ is gezamenlijk 
erkend dat een perronverlenging voor deze uit-
zonderingen niet de beste oplossing is. Nu wordt 
samen met de klant gezocht naar een eenvoudige 
oplossing om te voorkomen dat reizigers naast 
het perron kunnen uitstappen, bijvoorbeeld door 
omroepberichten in de trein. Dit voorbeeld laat 
zien dat toepassing van Systems Engineering 
veelal leidt tot verrassende oplossingen en  
financiële besparingen.
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Binnen Systems Engineering is het van belang 

dat in de hele keten Systems Engineering wordt 

toegepast. Daar waar ProRail uitbesteedt aan 

de markt is het van belang dat dus ook deze 

derden op de ProRail Systems Engineeringwijze 

werken. Aanbestedingszaken Kostenmanagement 

en Inkoop (AKI) zorgt ervoor dat dit op de juiste 

wijze in de contracten is verwoord.

De standaardisatieslag van contracten is een 
groot succes. Als derden voor ons (ontwerp)
werkzaamheden uitvoeren, moet dit ook op een 

Systems Engineeringwijze plaats vinden. Zoals 
eerder aangegeven, ontwikkelt AKI samen met 
andere ProRailonderdelen deze standaarden.

Een volgende slag die gemaakt moet gaan worden 
door ProRail is om Systems Engineering ook in de 
klanteisenspecificatie en systeemeisenspecificatie-
fase toe te passen. Daar waar we derden zoals 
ingenieursbureaus betrekken, worden standaarden 
voor vraagspecificaties aan deze ingenieursbureaus 
ontwikkeld. Door strakke eenduidige uitvragen, 
worden ook expliciete en verifieerbare producten 
en diensten van ingenieursbureaus gevraagd die 
direct bijdragen aan het eindproduct, met 
verlaging van kosten en verlaging van de 
doorlooptijd van projecten als gevolg.

Aanbestedingszaken 
Kostenmanagement 
en Inkoop  
De standaardisatieslag van contracten is een groot succes

Goed voorbeeld
doet goed volgen
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De RijnGouwelijn is een LightRailverbinding 

die loopt van Gouda naar Leiden en op termijn 

wordt het traject wellicht doorgetrokken naar 

Katwijk en Noordwijk ProRail is gedelegeerd 

opdrachtgever voor de infrastructuur van het 

oostelijk gedeelte, van Gouda naar Leiden.

Voor dit project is een geïntegreerde risicoanalyse 

op basis van Systems Engineering toegepast. 

Nieuwe elementen waren ondermeer het koppe-
len van risico’s aan eisen, benoemen van risico- 
eigenaren op basis van een stakeholderanalyse 
en inhoudelijke verdieping van risico’s op basis 
van Systems Engineeringproducten. 

Op deze wijze ontstond een transparant en 
onder bouwd risicoregister met een verwachtings -
waarde van 30 miljoen euro (Monte Carlo Analyse). 
Gezien de projectprijs van 150 miljoen euro, een 
aanzienlijk bedrag. Op basis van de risicoanalyse 
waren Provincie en ProRail in staat om gefundeerd 
over risico(ver)deling te praten en in een vroeg 
stadium mitigerende maatregelen te nemen.

Daarnaast is op basis van een variantenstudie 
3 miljoen euro bespaard bij het emplacement 
Alphen a/d Rijn.

Systems 
Engineering zorgt 

voor risico- 
beheersingRijn-Gouwelijn

Op basis van een variantenstudie is 3 miljoen euro 
bespaard bij het emplacement Alphen a/d Rijn
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Bovenbouwvernieuwingsprojecten (Groot 
Onderhoud) worden steeds meer geclusterd 
tot projecten met een gemiddelde omvang van 
zo’n 10 miljoen euro. De projecten hebben een 
repeterend karakter. Alleen locatieafhankelijke 
omstandigheden en afwijkingen van de regel- 

geving zorgen voor specifieke aanpassingen in 
de benodigde vraagspecificaties voor aanbe-
steding. De vraagspecificatie voor Bovenbouw-
vernieuwing is in hoge mate gestandaardiseerd 
en databasegestuurd gemaakt. Voorheen werd 
elke vraagspecificatie geheel opnieuw opgesteld, 
niet uitgevonden! Op deze wijze is een aanzien-
lijk efficiencyvoordeel behaald. Het gemiddelde 
aantal uren dat een rail systems engineer nodig 
heeft om een vraagspecificatie op te stellen, is 
teruggebracht van 2 à 3 maanden naar 1 maand. 
Waardoor de rail systems engineers in staat is de 
noodzakelijke rail systems engineer ondersteuning 
tijdens de bouw te geven. In 2010 maken alle
Bovenbouwvernieuwingprojecten gebruik maken 
van de standaard vraagspecificatie Bovenbouw-
vernieuwing. Verder worden bevindingen uit
al lopende Bovenbouwvernieuwingprojecten
verwerkt in een revisie van de standaard 
Vraagspecificatie Bovenbouwvernieuwing.

Met Systems 
Engineering bouw 

je beter

Bovenbouw vernieuwing
Het gemiddelde aantal uren dat een Rail Systems Engineer nodig heeft om een
vraag specificatie op te stellen, is teruggebracht van 2 à 3 maanden naar 1 maand
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’Er moet een emplacement komen waar meer 

treinen opgesteld en schoongemaakt kunnen 

worden voor de volgende dag’, luidt de klantvraag 

van het project Zutphen.‘Dit graag realiseren op 

een locatie buiten het station, zodat er bij het 

station gebouwd kan worden. En zodanig dat 

aan actuele normen voor milieu, geluid 

en arbeidsveiligheid 

wordt voldaan’.

Voor dit project lag een oud plan klaar dat niet 
was opgesteld vanuit een functionele invalshoek 
en niet meer aansloot bij de laatste ontwikke-
lingen. Er is met een Systems Engineeringoog 
opnieuw naar het project gekeken en vervolgens 
een nieuw plan opgesteld. Door principes van 
Systems Engineering toe te passen zijn de klant-
wensen en -eisen explicieter in kaart gebracht: 
waar gaat het om, waarom wil een klant bepaalde 
voorzieningen en welke randvoorwaarden zijn 
er. Dit zijn slechts enkele vragen die werden 

besproken met de klant. Het scheiden 
van functionaliteiten, oplossingen en 
eisen zorgde voor verheldering van
de klantbehoefte. Aan de hand van
de klanteisenspecificatie en het vertalen 
van onzekerheden naar risico’s werd aan-
toonbaar vastgesteld dat de oorspronke-
lijke projectplannen en de businesscase 
niet met elkaar overeen kwamen. Al deze 
duidelijkheid heeft geleid tot meer inzicht 
in het precieze probleem en een beter 
beeld van de omvang van het project.

Systems 
Engineering: eerst 
vragen waarheen,

dan rennen

Zutphen
Tijdig de haalbaarheid van het project ter discussie stellen
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Het aantal reizigers op de vervoerslijn tussen 
Schiphol en Lelystad groeit sterk. Mede als 
gevolg van de opening van de Hanzelijn in 2012 
zal het aantal reizigers op de corridor op korte 
termijn al fors toenemen. Als gevolg van deze 
grotere vervoervraag ontstaan knelpunten. 
Het oplossen van dit probleem is mogelijk door 
op korte termijn ver betering van capaciteit en 
kwaliteit van de treindiensten in deze corridor 
te realiseren. Met het project OV SAAL draagt 
ProRail bij aan een goede bereikbaarheid van 
de regio. De uitbreiding van het station Amster-
dam RAI raakt dit project. Er is daarom gekozen 
om dit traject onder te brengen in de contracten 
OV SAAL. De planontwikkelaars, rail systems 
engineers en de projectmanagers zijn enthousiast 
over de toe passing van Systems Engineering 
binnen dit project. De Rail Systems Engineer 
en planontwikkelaars werken samen met een 
Systems Engineeringadviseur. 
Een ander voordeel is dat het kennis niveau van 
de Rail System Engineer en planontwikkelaar op 

het gebeid van Systems Engineering toeneemt. 
Het intensieve contact in de beginfase voorkomt 
onduidelijkheden en discussies over de verwach-
tingen van het eindresultaat. Dit komt doordat 
de klanteisen helder zijn vastgelegd en beslis-
singen aantoonbaar en traceerbaar zijn. Er is 
telkens nagegaan wat de klant wil en waarom. 
Vervolgens is er gekeken naar wat het systeem 
moet kunnen. Het gebruik van Systems Enginee-
ringstandaarden en de PKM-applicatie bespaart 
tijdens het project uren zoekwerk als iets terug-
gezocht moet worden. Het opstellen van impact-
analyses duurde voorheen een dag en nu een 
uur. Door de inhoud en het ontwerpen helemaal 
in huis te houden, zijn er tienduizenden euro’s 
bespaard aan het inhuren van een ingenieurs-
bureau. Ook vermindert Systems Engineering 
faalkosten. Door goed gebruik te maken van 
Systems Engineering is het gelukt om binnen  
een half jaar een vraagspecificatie te maken  
voor een nieuwe contractvorm voor een project 
van miljoenen euro’s. 

OV SAAL en RAI
Snel een vraagspecificatie gemaakt voor een grootschalig project en tienduizenden euro’s 
bespaard aan het inschakelen van een ingenieursbureau

P
R

O
Je

C
T

e
n

Met Systems  
Engineering is 
een goed begin 
het halve werk
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De klantvraag ‘Verbeter de treininhaling ter 
Wormerveer’ vormt het project Wormerveer bij 
de afdeling Infra Wijzigingen. Voor dit project is 
een budget uitgetrokken van 20 miljoen euro.  
In februari 2008 is een variant bedacht die 21 
miljoen euro kost. Vanwege budgetoverschreiding 
en het feit dat deze oplossing niet aan alle
verwachtingen voldoet, is besloten om niet
door te gaan met dit ontwerp. 

In 2009 is er weer een nieuwe oplossing bedacht 
met de verbetering van de treininhaling als doel. 
De bedachte variant werd begroot op een bedrag 
van 37,7 miljoen. Na een uitgebreid (baanver-
bredings)onderzoek is gebleken dat de kosten 
veel hoger uitvallen dan begroot, namelijk 49,5 
miljoen euro. Het project ging opnieuw niet door.

De klantvraag is vervolgens aangescherpt:  
‘Verbeter de treininhaling ter Wormerveer  

binnen een bedrag van 20 miljoen euro.’  
Werken volgens Systems Engineering werd
toegepast. Dit heeft geleid tot een nieuwe
oplossingsvariant voor een budget van
18 miljoen euro. Value Engineering is toegepast 
bij het opstellen van de zogenaamde klant-
eisenspecificatie en systeemeisenspecificatie.

Dit voorbeeld laat zien dat Value Engineering en 
Systems Engineering zorgen voor een afgewogen 
keuze tussen kosten enerzijds en functionaliteiten 
anderzijds. Deze werkwijzen helpen bij de besluit-
vorming, het aanscherpen van de functionele 
vraag en de communicatie met in- en externe 
stakeholders. Systems Engineering wordt bij 
ongeveer 80 procent van de ontwerpen toege-
past. De Systems Engineering kartrekker van 
Infrawijziging streeft ernaar dat in 2010, 2011 
Systems Engineering de standaard werkmanier  
is voor alle projecten binnen Infra Wijzigingen.

Infrawijziging
Wormerveer
Met het project Wormerveer is 2 miljoen euro bespaard

Met Systems 

Engineering breng

je een project tot 

een goed einde
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Infrawijziging
Hoofddorp/Vork
  
1,5 miljoen euro bespaard door de juiste 
variant te kiezen

In Hoofddorp ligt het opstelterrein ver weg, 
waardoor het keren met de trein lang duurt.  
De klant wil een kortere keervoorziening. 
Systems Engineering is bij dit project vanaf het 
begin toegepast. Er is een Klanteisenspecificatie 
(CRS) opgesteld en die is ondertekend door alle 
stakeholders. Er was al een oplossing, maar met 

de Klanteisenspecifiactie zijn er opnieuw 
vier varianten bedacht waarvan er twee 
zijn uitgewerkt in een Functioneel 
Integraal Systeemontwerp. De beste 
oplossing is nu gebudgetteerd op een 
bedrag van 4,3 miljoen euro. Er was een 
budget begroot van 6 miljoen euro voor 
de al bekende oplossing. In totaal is er 
1,7 miljoen euro bespaard. 

Met Systems 
Engineering ga je 

voor de juiste 
oplossingen
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Systems 
Engineering vervult 

de behoefte van 
de klant

De opdrachtgever had een niet-functionele 
vraag en een daarbij horende oplossing voor 
ogen. In eerste instantie was hij overtuigd van 
de degelijkheid daarvan. Hij wilde geen tijd 
besteden aan de ingewikkelde gesprekken die 
de planontwikkelaar met hem leek te willen 
voeren. Door eerst een goede relatie te creëren 
en vervolgens toch stevig en kritisch door te 
blijven vragen en expliciet bepaalde van te voren 
geopperde oplossingen niet voor waarheid aan 
te nemen, werd ontdekt dat bepaalde uitgangs-
punten tot dan toe niet klopten was de vraag 
van de opdrachtgever direct geaccepteerd en 
uitgewerkt, dan moest een groot gedeelte van 
de studie opnieuw worden gedaan.

Gelukkig is besloten tot een tussenfase, waarbij 
de opdrachtgever nog een (goede) keuze heeft 
voor een toekomstvaste oplossing. Uiteindelijk 
bespaart dit tijd en geld voor de opdrachtgever.

Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat in de 
vraagspecificatie aan het ingenieursbureaus de 
gewenste producten expliciet en transparant 
beschreven konden worden. Daarom werd 
aangedurfd om op basis van een vaste som
aan te besteden. Ook waren de uitgangspunten 
beschreven in heldere en functionele eisen, 
waardoor het ingenieursbureau sneller en beter 
kon meedenken over effectieve oplossingen.

Almelo-Marienberg: 
Wat is nu de eigenlijke behoefte van de klant? 
Inzicht in de behoefte van de klant heeft geleid tot een betere oplossing voor minder geld
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In nauwe samenwerking met de provincie  

Limburg, de gemeente SittardGeleen en de 

industrie is een verkenningstudie uitgevoerd 

naar een betere ontsluiting van het bedrijven

terrein Chemelot. Volgens de principes van 

Systems Engineering is de klantvraag centraal 

gesteld tijdens de studie. 

Er is voor gekozen om de primaire stakeholders 
in een vroeg stadium bij elkaar te brengen.
In een workshopvorm is zowel een stakeholder-
analyse als een functieanalyse uitgevoerd. De plan-
ontwikkelaar paste hierbij zowel Value Engineering-
technieken toe als procesvaardigheden zoals 
opgedaan in trainingen als Open Onderhandelen. 
Deze werkvorm bleek uitermate geschikt om
inzicht en begrip te krijgen voor elkaars belangen 
en behoeften, waardoor een constructieve 

samenwerking tussen de verschillende stake-
holders ontstond. Dit heeft geholpen bij een 
goede interpretatie van de probleemstelling.
Het werd duidelijk dat het probleem vanuit 
verschillende invalshoeken te benaderen was en 
dat er ook meerdere redenen waren om het 
project uit te voeren. Om enige orde te scheppen
in het grote aantal projectdoelstellingen en 
systeemfuncties is een Function Analysis System 
Techni que (FAST)-diagram opgesteld. Dit 
diagram is een tool die ingezet wordt bij Value 
Engineering sessies en die de vraag achter de 
vraag inzichtelijk maakt. Aan het eind van de 
planstudie is dit FAST-diagram ook gebruikt om 
aan te tonen dat de gekozen oplossingsrichting 
past bij de doelstellingen van het project. 

De klantgerichte aanpak en open communicatie 
werd door de opdrachtgever erg gewaardeerd. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een acht 
van de klant.

Chemelot, Zuid Limburg: 
vele stakeholders en verschillende belangen
Een acht van de klant door klantgerichte aanpak en open communicatie
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Systems Engineering zorgt intern en extern voor open 
communicatie
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In het politieke of operationele proces kunnen 
er bewuste en onbewuste redenen zijn voor een 
stakeholder om wat ‘vaag’ te blijven over zijn 

precieze wensen of eisen. Dit biedt de stakehol-
der ruimte om later in het proces nog besluiten 
ongedaan te maken of te blokkeren. In praktijk 
leidt dit regelmatig tot herwerk en dus vertraging 
en kostenoverschrijdingen. In het kader van 
Systems Engineering, expliciet en traceerbaar 
werken, vraagt ProRail inmiddels regelmatig 
om een formele handtekening van de primaire 
stakeholders om de eisen in de klanteisen-
specificatie (CRS) goed te keuren. Bij verschillende 
projecten is gebleken dat het vragen van een 
formele handtekening op het moment dat de
uitgangspunten worden bepaald en de contouren
van het plan vorm krijgen, de stakeholders 
dwingt goed na te denken over hun eisen. Op 
deze wijze ontstaat automatisch betrokkenheid 
op managementniveau van de stakeholders 
(bestuurders). Het proces van formele goedkeuring 
door vervoerders vindt plaats in overleg met 
Vervoer & Dienstregeling. 

Het ondertekenen van de klanteisen specificatie: 
leerpunt consultatie ‘Doorstroom station Utrecht’ 
Het ondertekenen van de klanteisen specificatie leidt tot betrokkenheid op  
managementniveau van de stakeholders
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Een van de leerpunten in de planstudie Door-
stroom station Utrecht ‘DSSU’ heeft betrekking 
op het moment van consultatie (de officiële 
goedkeuring van de vervoerder). De formele 
consultatie is in dit project uitgevoerd tijdens
de keuze voor de voorkeursvariant. De voor-
keursvarianten voor DSSU waren gebaseerd
op een functioneel programma van eisen dat
in samenwerking met de vervoerders was 
opgesteld, maar dat niet formeel was geconsul-
teerd: er stond geen handtekening van een 
beslissing bevoegde persoon bij de vervoerders 
onder de uitgangspunten/eisen. Bij de consulta-
tie van de voorkeursvariant is vervolgens 
gebleken dat de belangrijkste vervoerder niet 
instemde met de voorkeursvariant omdat de 
uitgangspunten niet akkoord bevonden werden. 
Er was sprake van aanvullende eisen. Het gevolg 
was dat het planvormingsproces op een aantal 
punten opnieuw moest worden uitgevoerd.  

Hoewel niet voorkomen kan worden dat aanvul-
lende eisen ontstaan in een planvormingsfase, 
heeft het wel de voorkeur de eisen als uitgangs-
punten in een vroeg stadium formeel vast te 
leggen. Daarmee kan op een professionele en 
zakelijke wijze voldoende scherpte in de eisen 
van de betrokken stakeholders worden aange-

bracht, zodat daarmee de juiste en volledige 
uitgangspunten worden geborgd in de uitwerking 
van de ontwerpen. 

Een volledig en formeel gedragen CRS resulteert 
in een optimaler planvormingsproces, waardoor 
onnodige verstoring van het ontwerpproces 
wordt voorkomen, de doorlooptijd niet verlengd 
wordt en de kosten niet worden overschreden.

 Systems 
Engineering maakt 

expliciet en traceerbaar 
werken mogelijk
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Project Spoorzone Delft
In opdracht van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en de gemeente Delft wordt in Delft 
het huidige station en het tweesporige viaduct, 
dat de kern van de stad doorsnijdt, vervangen 
door een ondergronds station met een boven-
grondse stationshal (geïntegreerd in het stads-
kantoor) en een viersporige tunnel. 
Op basis van een klanteisenspecificatie (met zo’n 
250 eisen), welke vastgesteld wordt in opdracht-
gevers overleggen, een Tunnel Veiligheid Concept 
(met 150 veiligheidseisen) en enkele andere uit-
gangsdocumenten wordt de scope gedefinieerd en 
wordt de referentie gevormd voor de contracten 
welke in de markt worden gezet.
Het hoofdcontract, op basis van Design & Construct 
(D&C), is gegund aan de Combinatie CrommeLijn 
(CCL). Dit contract bestaat uit de ruwbouw van 
de tunnel en het ondergrondse station inclusief 
de tunnel technische installaties. In de toekomst 
komen er nog meer contracten op de markt, 
waaronder een D&C contract voor besturing,

enkele raamcontracten en traditionele contracten 
(op basis van bestek). 

RAMSHEC centraal
Een succesvolle indienststelling en robuuste 
exploitatie is het belangrijkste doel van het 
project. Essentiële aspecten zijn hierbij RAMS-
HEC en voorbereiding op exploitatie, beheer en 
instandhouding. In nauwe samenwerking met 
ProRail Asset Management is een gedetailleerde 
RAMSHEC specificatie tot stand gekomen die 
voor ieder systeem in elke projectfase wordt 
geborgd. 
In Delft wordt er met name op de tunnel techni-
sche installaties en diens besturing diepgaande 
RAMSHEC analyses uitgevoerd. Uit het verleden 
blijkt namelijk dat juist deze installaties (inclusief 
de besturing en de menselijke processen die 
hierbij betrokken zijn) kunnen leiden tot fouten 
en storingen. Op basis van gesprekken met ge-
bruikers en modellen van de installaties worden 
slimme ontwerpkeuzes gemaakt. Het resultaat 

Highlights Systems Engineering:
Project spoorzone Delft  
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is een betrouwbaar vervoersysteem dat econo-
misch te onderhouden is, passend binnen de 
gegeven onderhoudskaders. 

Informatie & configuratie beheer 
Om de complexe samenhang van de project-
configuratie en -informatie te beheersen is het 
noodzakelijk deze gestructureerd in kaart te 
brengen en vervolgens dynamisch te beheren. 
Hiervoor is er onlangs een Systems Engineering 
database in het leven geroepen (product ‘Rela-
tics’, een semantische database). De Systems 
Engineering database is voor alle projectleden 
toegankelijk via internet en dient als centraal 
en actueel informatie punt v.w.b.: stakeholders, 
eisen, contracten, wijzigingen, Verificatie &  
Validatie (V&V), systeem structuur en raakvlakken 
etcetera. In de toekomst ligt er de mogelijkheid 
om ook het vergunningen- en risicobeheer in dit 
centrale systeem onder te brengen. 
De kracht van de Systems Engineering database 
ligt in het feit dat de onderlinge relaties tussen 
al deze informatie inzichtelijk wordt gemaakt en 
dat elk projectlid afhankelijk van zijn projectrol 
vanuit elke werkplek met internet deze informatie 
kan inzien en/of toevoegen en indien nood-
zakelijk op basis van een autorisatie structuur 
wijzigen (bij projectmutaties). 

Verificatie & Validatie
De Systems Engineering database faciliteert de 
expliciete verificatie van de projectopdracht aan 
de opdrachtgever(s). Omdat er in de Systems  
Engineering database relaties zijn gelegd
tussen de klanteisen (CRS, TVC) en de systeem 
specificaties / contracten, wordt het voor het 
ProRail project eenvoudiger om aantoonbaar
te bewijzen dat het uiteindelijke systeem dat 
gerealiseerd is door verschillende opdrachtnemers 
aan de klanteisen voldoet. 

Met CCL is de afspraak gemaakt dat minimaal 
een keer per maand de actuele Verificatie &  
Validatie status wordt ingelezen in de Systems 
Engineering database. Vervolgens wordt er door 
de projectleden van ProRail of het ingenieurs-
bureau op basis van de risicovolle eisen een controle 
uitgevoerd op het Verificatie & Validatie bewijs 
van CCL. Het resultaat hiervan kan weer worden 
vastgelegd in de Systems Engineering database. 
Vanuit de deze database kunnen rapportages 
worden uitgedraaid welke de voortgang van  
het Verificatie & Validatie proces weergeven.  
Op deze wijze wordt er op een effectieve manier 
controle uitgevoerd op de kwaliteit en voort-
gang van de diverse contracten, maar ook op  
de eigen ProRail projectorganisatie.P
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Benthem Crouwel Architecten



Benthem Crouwel Architecten



Meer weten?
Ga naar www.prorailse.nl 
en www.leidraadse.nl. 
Vragen kun je mailen naar 
info@prorailse.nl. 
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