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 Hoofd Rail Services GVB

 Ervaring in Assetmanagement bij

▪ KPN

▪ NUON

▪ ProRail

▪ Stedin

▪ GVB

 Hobbies boten en muziek



De verhoudingen

 GVB: Concessie tot 2024

 MET: Convenant BORI en MVP tot 
2024

 Boetes voor elke niet gereden km

 Besparingen op het onderhoud

Vervoerregio 
Amsterdam

Gemeente 
Amsterdam -

MET

GVB



Geschiedenis

Met de komst van de Noord/Zuidlijn is de keuze gemaakt voor een nieuwe manier van contracteren. 
Hierdoor is de constructie van een OG/ON relatie met GVB verschoven naar het regie voeren over meerdere 
hoofdaannemers. 
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 Integrale contracten (ontwerp, aanleg & onderhoud) van diverse ICT systemen -> meerdere 
onderhoudspartijen in het areaal (verdeelde onderhoudsscope) -> contract overstijgende regie & 
coördinatie.

 Grote toekomstige opgave t.a.v. de betaalbaarheid van het beheer en onderhoud.

▪ Zwaardere belasting en uitbreiding van het systeem (stadsvernieuwing, toerisme, autoluwe binnenstad 
bij gelijkblijvende budgetten)

 (Technische) complexiteit van het systeem neemt toe en vraagt om integrale benadering.

 Maatschappelijke belang en het aandeel van het OV in de totale mobiliteitsvraag neemt steeds 
verder toe.

Aanleiding gemeenschappelijke 
organisatie (alliantie)

De spanning tussen enerzijds het exploitatiebelang en anderzijds het uitbreiden, vernieuwen, en 
onderhouden van het areaal en materieel zal in de toekomst naar verwachting steeds verder toenemen.



Samenwerking

 Om genoemde uitdagingen aan te kunnen gaan moeten tactisch 
en operationeel asset management nauw samenwerken.

 Hierin hebben MET en GVB een zoektocht moeten doorlopen, PA 
consulting is daarin met een advies gekomen: Richt een 
gezamenlijke Regieorganisatie op.

 Aandacht voor 4 thema’s: 

▪ Innovatie

▪ Transparantie

▪ Assetmanagement

▪ Cultuur



Verschillende vormen van de nieuwe 
organisatie zijn onderzocht

 De droom: bouw een gemeenschappelijke 
assetmanagementorganisatie die regie voert op de 
onderhoudsprocessen met als doel optimale prestaties voor zo laag 
mogelijke kosten

 Volledige detachering van medewerkers in een nieuwe organisatie, 
met nieuw logo en nieuwe naam.

 Toegewijd aan regieorganisatie, maar wel vanuit moederbedrijf.

Er is gekozen voor een managing agent model waarin het assetmanagement in één 
organisatie samenkomt om gezamenlijk de service providers aan te sturen.



Geleerde lessen, waar staan we nu

 Zeker grote stappen gezet in gemeenschappelijke processen en 
besturing maar ontwikkelingen gaan moeilijk:

 Wantrouwen tussen organisaties door verschillende kijk op 
asset management

 Door het ontbreken van een gezamenlijke organisatie wordt de 
kloof niet overbrugd.

 Volgende stap:

Gezamenlijke kwartiermaker aanstellen om een brug te slaan tussen organisaties, basis 
op orde te krijgen en met respect voor elkaar samen te werken.



Stelling

 Samenwerken? Alleen als het écht moet…maar 
dan moet het ook écht!


