
Blijf samenwerken 
en elkaar uitdagen

Smart mobility vraagt 

om creatieve mensen.

De maatschappij vraagt om slimme, duurzame mobiliteits-

oplossingen. Het spoorvervoer heeft daarvoor veel troeven in 

handen. Met alle nieuwe data en slimme algoritmen kunnen we 

deze troeven nog sterker uitspelen. Mits we met elkaar blijven 

samenwerken en uitdagen op onze creativiteit. Railforum biedt 

daar het platform voor. We zien je graag op 6 juni! 

April | 2019

Railforum

030 303 54 70

info@railforum.nl 

www.railforum.nl
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Leden van Railforum investeerden de afgelopen jaren veel tijd en geld in 

digitalisering van hun bedrijfsprocessen. Dit levert veel data op en steeds 

meer kennis en inzicht in het doelmatiger kunnen maken van die processen. 

Binnen Railforum wisselen leden deze kennis en inzichten uit, zodat nieuwe 

businessmodellen ontstaan. Soms met geanalyseerde data en algoritmen als 

nieuw product of service. Bijna alle leden verkennen apart, maar ook gezamenlijk 

de mogelijkheden en bieden diensten aan andere ketenpartners aan. Het delen 

van ieders strategie, aanpak en data is belangrijker dan ooit. Het steeds opnieuw 

op eigen houtje uitvinden kost immers teveel tijd en geld en zet het openbaar 

vervoer en spoorvervoer op achterstand. 

Met de juiste data en inzicht in de algoritmen kan men immers meer toegevoegde 

waarde voor klanten creëren. Vereiste is wel dat ook de eigen organisatie zich 

hierin ontwikkelt. Een ander businessmodel vraagt een andere organisatie, met 

andere functie-eisen aan bestaande medewerkers. Van belang is dat oudere 

collega’s hun kennis en ervaringen delen en nieuwsgierig zijn naar nieuwe ideeën 

en technologieën van jongeren. Samen met Jonge Veranderaars zijn er diverse 

bijeenkomsten die dit faciliteren. 

Andere uitdagingen zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt en voor de 

opleidingen die onze toekomstige collega’s volgen. En hoe combineren we 

eigenlijk de menselijke intelligentie met machines die steeds slimmer zijn? Veel 

van deze vragen behandelt Jim Stolze in zijn boek “Algoritmisering, wen er 

maar aan!” We zijn dan ook erg blij dat hij op 6 juni een presentatie geeft op het 

Railforum event in het Spoorwegmuseum. 

Corina de Jongh

dejongh@railforum.nl

Onze creativiteit 
wordt uitgedaagd

COLOFON

Het Relatieblad van Railforum 

verschijnt in een oplage van 2400 

exemplaren.

Eindredactie | Anique Haaring

Vormgeving | Lobke Koning

Foto voorpagina | Robert 

Oosterbroek, Syntus

Druk | Drukwerkdeal

Wij zijn altijd op zoek naar 

mooie foto’s voor de voorpagina 

(info@railforum.nl)

Adres | Moreelsepark 65

Postbus 1409, 3500 BK Utrecht

E-mail | info@railforum.nl

Bij Railforum zijn mensen actief 

die waarde hechten aan het 

maatschappelijk belang van 

railvervoer voor zowel personen als 

goederen. Railforum organiseert 

bijeenkomsten, waarbij men elkaar 

ontmoet, discussieert en het liefst 

direct initiatief toont en acties uitzet. 

“Het delen van ieders 
strategie, aanpak en data is 
belangrijker dan ooit.”
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RAILFORUM EVENT

IN GESPREK MET...

OMBUDSMAN MET OV-HART

IN THE SPOTLIGHT

COLUMN: CEES ANKER

ODE AAN HET SPOOR

Save the date | donderdag 6 juni 2019

Liselotte en Leo Bingen

Bram Hansma is sinds kort hoofd van het OV loket 

Maurits Pigeaud en Tjebbe Ruskamp

Marktwerking maakt ov-sector zakelijker

Terugblik op het Valentijnsontbijt
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Welkom. HRI-leden

Algoritmisering, wen er maar aan!

In de ov-bedrijven is veel geïnvesteerd 

in de digitalisering van processen, wat 

ze vooral veel data opleverden. We 

horen wel eens de noodkreet: “Er 

komt een tsunami van data op ons af.” 

We willen graag de Railforumleden 

verleiden om deze data juist in te zet-

ten om de reizigers en verladers beter 

te bedienen. 

Welke kansen of bedreigingen bren-

gen deze algoritmen met zich mee? 

Wat betekent algoritmisering dan 

voor onze traditioneel georganiseer-

de bedrijven en overheden? Hoe 

combineer je menselijke intelligen-

tie met machine learning? Wat zijn 

de gevolgen voor de arbeidsmarkt? 

En waar ligt de grens eigenlijk? In 

hoeverre zorgt algoritmisering voor 

maatschappelijke onrust? En wat  

betekent dit voor ethiek, privacy,  

moraliteit en uiteindelijk: leiderschap? 

En dan vooral hoe kun je daar zelf lei-

ding in nemen? Bijvoorbeeld in kennis 

en open gesprekken met elkaar over 

eigendom, delen en benutten van 

data.

SAVE THE DATE 
Donderdag 6 juni 

13.30 tot 20.00 uur
 Spoorwegmuseum 

Maliebaanstation 16 in Utrecht

edilon)(sedra 

Hoe integreer je spoor- en wegverkeer op veilige en naadloze wijze met elkaar? 

Hoe verleng je de levenscyclus van het spoor? Hoe kun je de spoorconstructie 

optimaliseren zodat je trillings- en geluidshinder minimaliseert? Dit zijn enkele 

vragen die centraal staan in het ontwerpproces van een spoorbouwproject. 

De antwoorden hierop zijn te vinden in de technologische oplossingen 

die edilon)(sedra biedt. edilon)(sedra is een internationale leverancier van 

spoorbevestigingssystemen voor treinen, trams, metro’s en kraanbanen. Deze 

innovatieve spoorsystemen worden toegepast in stations en tunnels of op 

bruggen en viaducten. Daarnaast worden ze toegepast op industrieterreinen, 

containerterminals of depots. Ook is het grootste deel van de overwegen 

in Nederland ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd door vakmensen 

van edilon)(sedra. In de hoofdvestiging te Haarlem bevinden zich de R&D-

laboratoria, productiefaciliteiten en verkoopondersteunende afdelingen. De 

spoorbouwsystemen zijn sinds 1970 een begrip in de internationale spoorwereld. 

Carlo Braun

Sales manager Nederland

ETS Spoor

Duurzaamheid en Total Cost of Ownership zijn steeds belangrijker. 

Spoorbeheerders staan voor de uitdaging om kwalitatief hoogwaardige 

infrastructuur met een hoge mate van beschikbaarheid te onderhouden. De rol 

van ETS Spoor als totaalleverancier van spoorproducten- en diensten is daarom 

actueler dan ooit. Met een groot netwerk van internationale leveranciers, is 

ETS Spoor de spil tussen ontwikkelingen en de lokale markt. Met hoogwaardige 

producten en door slimme oplossingen van diverse partijen te combineren, biedt 

ETS Spoor een oplossing voor ieder spoorvraagstuk. Een ‘One Stop Shop’ voor 

alles wat men nodig heeft en waar maatwerk vanzelfsprekend is. De product- en 

projectmanagers hebben kennis van producten, de markt en innovaties en kunnen 

van a tot z adviseren. ETS Spoor wil haar kennis en kunde met een breder netwerk 

delen en bijdragen aan de toekomst van railvervoer.

Rogier en Sander Schulmeister

Technisch directeur en Commercieel directeur

Railforum en Holland Rail Industry bundelen steeds vaker hun krachten.  HRI-leden zijn dit 

jaar welkom bij Railforum bijeenkomsten. Twee HRI-leden stellen zich hier aan je voor. 

Railforum Event.
6 juni 2019.
Was je er bij op 10 mei 2017? Het Railforum jubileumfeest met zo’n 250 relaties in TivoliVredenburg in Utrecht. We 

vierden het 25-jarig bestaan van ons kennisnetwerk en keken vooruit naar de toekomst van mobiliteit in Nederland. Op 

6 juni 2019 ben je weer welkom, en deze keer sta jij zelf centraal. Je kunt je laten inspireren en motiveren over je eigen 

rol bij de totstandkoming van de toekomst. Dus heb je ambities in mobiliteit en wil je daar actief in zijn? Kom 6 juni naar 

het Railforum Event 2019 en laat je onder andere inspireren door schrijver en ondernemer Jim Stolze. 

Aan het begin van het event geeft 

minister voor Medische Zorg en 

Sport, Bruno Bruins het startsein 

van de kenniskring ‘Ontregel het 

spoor’. Doel is het verlagen van de 

regeldruk. In deelsessies stoeien we 

met beter samenwerken, met de focus 

op de lange termijn. Houd je mailbox 

deze maand in de gaten voor de 

persoonlijke uitnodiging! 

Keynote speaker Jim Stolze

Schrijver en ondernemer
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In gesprek met...
Liselotte en Leo
In ‘In gesprek met …’ gaat een Jonge Veranderaar in gesprek met een 

collega. Iemand die inspireert, fascineert of die hij of zij graag beter wil 

leren kennen. Deze editie is net even anders. In deze editie gaat Liselotte 

Bingen in gesprek met haar vader Leo Bingen over Mobility as a Service 

(MaaS). Zij geven dit interview op persoonlijke titel. Naast dat ze familie 

zijn, hebben zij namelijk nog iets gemeen: iedere dag gaan zij naar hun werk 

om de mobiliteitssector weer een beetje mooier te maken. Wat drijft hen 

in hun werk? Wat is hun passie en ambitie? Wat zijn hun idealen en hoe 

pakken ze dat aan?

Liselotte De vrijheid van bewegen, 

dat maakt mobiliteit zo interessant. 

Bovendien is het ontzettend 

contextgebonden. Ik vind het 

interessant hoe mensen keuzes 

maken en hoe je dat als overheid 

efficiënt kan inrichten. In het MaaS-

team bij het ministerie van IenW 

ben ik veruit de jongste. In het begin 

maakte me dat soms onzeker, maar 

het heeft ook zeker voordelen. Het 

is fijn om te werken met mensen 

die een enorme bak werkervaring 

hebben. Als je veel ervaring hebt 

kan je veel meer in perspectief 

zien. Inmiddels weet ik dat ik wel 

veel toe te voegen heb. Omdat ik 

ben opgegroeid in een hele andere 

werkelijkheid dan mijn collega’s, 

weet ik bijvoorbeeld beter waar 

jonge mensen behoefte aan hebben. 

Leo Ik heb bewondering voor de 

manier waarop jonge mensen met 

mobiliteit omgaan. Hoe zij zich 

aanpassen aan alle verschillende 

mogelijkheden en die benutten: heel vanzelfsprekend en 

natuurlijk. Jonge mensen gaan veel creatiever om met de 

modaliteiten die zij tot hun beschikking hebben dan mensen 

van mijn generatie, maar de vraag is ook: Moeten we de vraag 

naar mobiliteit onbeperkt blijven faciliteren? Er is steeds meer 

belangstelling voor MaaS. Het gaat heel langzaam, maar het 

besef begint te komen dat je niet maar onbeperkt ijzer en 

rubber de weg op kan gooien. 

Liselotte Ik denk dat oneindige vervoersgroei niet kan. We 

hebben al een hele goede infrastructuur en goed openbaar 

vervoer. Dit zouden we nog slimmer kunnen benutten. Het 

moet wel hanteerbaar blijven en we moeten zorgen dat er niet 

teveel negatieve omgevings- en milieueffecten  zijn. Het is ook 

een optie om meer te denken aan bijvoorbeeld thuiswerken en 

niet allemaal op hetzelfde tijdstip op pad te gaan. Ik wil heel 

graag iets doen dat bijdraagt aan een leefbaar en bereikbaar 

Nederland. Ik denk dat het vooral een kwestie van vooruit 

en over de grenzen van de diverse modaliteiten heen kijken 

is, en niet bang zijn voor tegenslag. MaaS is geen doel op zich, 

maar een middel tot een betere leefomgeving. Vaak wordt het 

grotere geheel uit het oog verloren. Heel veel mensen roepen 

dat “we er iets mee moeten”, maar hebben vaak niet door wat 

er allemaal achter zit. Het klinkt filosofisch, maar ik geloof 

echt dat MaaS een goede oplossing kan zijn en dat het beter 

is dan het nu is. Dat we er echt iets van kunnen maken. Ik hou 

heel erg van uitdagingen en dat geeft mij  ook de drive om hier 

energie op te zetten. 

In mijn werk verbaas ik me soms wel over de manier waarop 

het denken over vervoer is verkokerd. Sommige mensen kijken 

alleen binnen hun eigen werkveld. Het is daardoor lastig om 

iedereen te informeren en bij de les te houden en medewerking 

te vinden. De grootste uitdaging om MaaS te realiseren zit 

hem in partijen die gewend zijn hun eigen business en relatie 

“MaaS is geen doel op zich, maar een middel 

tot een betere leefomgeving.”- Liselotte Bingen 

Links: Liselotte Bingen - Rechts: Leo Bingen

Fotograaf: Michiel Ton 
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met de klant te hebben. Dit gaat 

met MaaS veranderen. De positie 

van bedrijven tegenover elkaar 

verandert, maar tegelijkertijd moeten 

ze ook samenwerken. Samenwerking 

bevorderen, partijen samenbrengen 

en laten begrijpen wat ieders belang 

is in het geheel, is een heel belangrijk 

aspect van mijn werk. Dat kan beter 

gecontroleerd gebeuren via pilots dan 

dat het ons overkomt.

Leo Het hele speelveld wordt 

inderdaad anders ingericht. Leden 

bij de RAI gaan hiervoor meer 

met samenwerken en als je wilt 

samenwerken heb je informatie 

nodig. Om informatie te kunnen 

produceren heb je data nodig. Dat 

wordt vaak op een hoop gegooid, 

maar data en informatie zijn twee 

wezenlijk verschillende dingen. Mijn 

stokpaardje is “kletskoekreductie”. 

Er vinden heel vaak discussies plaats 

over bijvoorbeeld data, waarbij 

mensen niet weten over welke data of 

benodigde informatie ze het hebben. 

Vervolgens gaan ze dan een hele 

verkeerde discussie aan. Voor het 

verkrijgen van de juiste informatie 

moet je bereid zijn om data te delen 

en maak dan aan elkaar duidelijk over 

welke data je het hebt! 

Eigenlijk zou je voor alle afzonderlijke 

partijen, die bereid zijn data te delen, 

de “What’s in it for me?” vraag moeten 

beantwoorden. Daar ben ik al jaren 

mee bezig en is nu belangrijker 

dan ooit, maar wordt heel vaak 

overgeslagen in de discussie. Zolang 

het éénrichtingsgevoel boven de tafel 

blijft hangen is de bereidheid om te 

delen niet zo groot. 

Liselotte  Dit komt waarschijnlijk 

ook voort uit gewenning van dingen 

die altijd op een bepaalde manier zijn 

gegaan. En dat de meeste mensen al 

lang in deze sector werkzaam zijn. 

Leo De mobiliteitswereld is 

van oudsher een technische 

mannenwereld. Ook zijn er nog steeds 

mensen die in de oude patronen 

blijven hangen. Zij omarmen nog 

onvoldoende dat data en informatie 

heel belangrijk zijn geworden. Ze 

hebben  het zich nog niet echt eigen 

gemaakt. Dan is het heel moeilijk 

om daar een plekje in te vinden. 

Veel leden van RAI Vereniging 

komen uit een productieomgeving 

van vervoermiddelen en moeten 

nog wennen aan de huidige 

ontwikkeling rondom multimodale 

mobiliteitsdiensten en de belangrijke 

rol voor data en informatie. Ik vind het 

bijvoorbeeld belangrijk èn enorm leuk 

dat de werelden van openbaar- en 

privaat vervoer meer naar elkaar toe 

kruipen dan ze ooit hebben gedaan. 

We hebben elkaar hard nodig om 

de mobilist te bedienen. Waar de 

overheid een grote rol in kan spelen 

zijn de randvoorwaarden. Soms ben 

ik ook redelijk traditioneel: je moet 

mij (in bezit van een auto van de zaak) 

op een maximale manier verleiden om 

andere keuzes te maken.

Liselotte Ik snap dat fiscale 

regelingen veel invloed hebben op de 

keuzes van reizigers. Ik denk ook dat er 

op het gebied van randvoorwaarden 

dingen zijn die de overheid kan doen. 

We hebben als MaaS-team bij het 

ministerie de afgelopen jaren gemerkt 

dat we als een Trusted Third Party 

worden gezien. Bedrijven komen met 

hun problemen bij ons. Wij kijken 

vervolgens of we dit nu moeten 

oplossen of dat het ook later kan? Dus 

wat is de prioriteit hierin? Er zijn nog 

heel wat drempels weg te nemen om te 

zorgen dat er voor MaaS-aanbieders 

een gelijk speelveld is. Vooral voor 

nieuwe partijen, terwijl juist daar vaak 

de innovaties vandaan komen. 

Liselotte Bingen (1994) woont in Utrecht en heeft altijd al interesse gehad in mobiliteit. In Utrecht heeft zij Sociale 

geografie gestudeerd en is cum laude afgestudeerd voor haar master Economische geografie. Voor het schrijven van haar 

afstudeerscriptie kwam zij terecht bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kon toen blijven. Inmiddels is zij al 2 

jaar werkzaam in het MaaS-team van het ministerie. In haar vrije tijd houdt ze van hardlopen en lekker koken. 

Leo Bingen (1958) is zijn hele leven al werkzaam in de wereld van mobiliteit en vervoermiddelen. Na een baan als leerling 

monteur tijdens zijn studie Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was hij werkzaam bij Mercedes-Benz en 

10 jaar bij BOVAG. Inmiddels werkt hij al een kleine 20 jaar bij de RAI Vereniging, waar hij momenteel de functie van Adviseur 

Smart Mobility & ITS vervuld. In zijn vrije tijd is hij fanatiek gitarist in een rockband, heeft een eigen studio aan huis en is gek 

met zijn 23 jaar oude FIAT Barchetta.

“Mijn stokpaardje is ‘kletskoekreductie’ ;  laten we 

rondom delen van data, er vooral voor zorgen dat we 

weten waarover we het hebben.”- Leo Bingen
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Bram Hansma (39) is sinds 1 januari 2019 hoofd van het OV loket. Een 

onafhankelijke organisatie die reizigers met klachten over het openbaar 

vervoer de weg wijst naar de juiste instantie, informatie verstrekt, bemiddelt 

en signaleert. Ik interview Bram over zijn ambities voor deze club waar hij 

ruim een jaar werkt. 

Ombudsman met ov-hart 
Bram Hansma

De klank van de reiziger

“Ik groeide op bij ouders zonder auto 

en heb van jongs af aan de voordelen 

van het ov ervaren. Nu woon ik met 

een jong gezin in hartje Utrecht en heb 

nog steeds een ov-hart. Ik ben trots op 

het openbaar vervoer in Nederland, al 

vind ik dat het altijd nog beter mag.” 

Terwijl Bram enthousiast doorpraat 

merk ik dat zijn hart dicht bij de 

reiziger ligt. “Bij het OV loket komt 

de klank van de reiziger in alles terug. 

Door te verwijzen en bemiddelen 

geven we reizigers die vastlopen met 

hun klacht gehoor. Daarbij zoeken wij 

uiteraard de samenwerking met alle 

betrokken vervoerders en overheden.” 

Dit klinkt wel erg eenvoudig, dus ik 

vraag Bram of het in de praktijk ook zo 

soepel gaat. “Vaak wel, maar soms zien 

we dat klachten blijven terugkomen. 

Dan moeten wij onze signalen naar de 

betrokken partij ook herhalen. En als 

reizigers ‘van het kastje naar de muur 

gestuurd worden’ zijn wij voor hen 

het aanspreekpunt en intermediair. 

De drempel is bij ons ook erg laag, er 

is zelfs geen keuzemenu, maar direct 

persoonlijk contact.”

Ombudsman

Bij mij ontstaat steeds meer een idee 

van een soort ombudsman voor het 

openbaar vervoer. Een beeld dat 

Bram blijkbaar ook heeft. “We zijn 

langs geweest bij de Amsterdamse 

èn Nationale Ombudsman om 

hun ervaringen op te halen. Voor 

ons team is dat ook erg leerzaam, 

omdat dit nieuwe inzichten geeft 

voor onze aanpak.” Toch merk ik 

dat Bram niet op zoek is naar de 

positie en machtsmiddelen die 

deze andere ombudsmannen soms  

hebben. Hij gelooft in het verbeteren 

van het openbaar vervoer vanuit een 

gezamenlijk belang. “Ik werk liever 

aan pro-actieve betrokkenheid van 

vervoerders en overheden en het 

samen werken aan verbeteringen. 

Met het uitwisselen van ervaringen 

en kennis kunnen we reizigers van 

nu helpen, maar ook toekomstige 

concessies verbeteren. Ik verwacht 

dan dat deze partijen zich vanzelf 

blijven inzetten voor een grotere 

naamsbekendheid van ons loket.”

“Partijen samenbrengen, ervaringen 

en kennis delen om voortuitgang 

te bereiken ervaar ik ook in het 

Railforum netwerk,” meldt Bram. “Nu 

de mobiliteitsmarkt sterk verandert, 

onder andere door de opkomst 

van Mobility as a Service, zijn er 

ook voor ons nieuwe uitdagingen. 

Hoe gaan de klachten van reizigers 

zich ontwikkelen, hoe passen we 

de expertise van ons team daar op 

aan en hoe zorgen we voor goede 

contactpersonen bij het toenemend 

aantal mobiliteitsaanbieders? Want 

daarmee behoudt onze rol zijn waarde 

in de sector, of het nu OV loket of OV 

ombudsman heet.”

Ik kan zijn betoog alleen maar 

beamen en toevoegen dat ik de hele 

mobiliteitssector zo’n betrokken 

en ambitieuze ombudsman gun. Hij 

houdt de sector scherp, legt de vinger 

soms op de zere plek, met als doel het 

voor ons allemaal te verbeteren.

Corina de Jongh

Fotograaf: Michiel Ton 
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Van SUP naar StationscUP ‘In the spotlight’ is een nieuwe  

rubriek. Elke editie zet Railforum 

iemand in de spotlight. Iemand met 

lef, een echte doorzetter. Iemand die 

de mensen inspireert  om het spoor-

vervoer te verbeteren. Dit keer zijn 

dat er maar liefst twee, Maurits  

Pigeaud, Projectleider Verlichting 

en Tjebbe Ruskamp, Programma-

manager Toegankelijkheid, beide 

werkzaam bij ProRail.

Hun bijdrage aan een duurzamere 

sector: ProRail wil efficiënter 

omgaan met energie en CO
2
-emissies 

reduceren. Door toepassing van 

In the spotlight. Maurits en Tjebbe.

led-verlichting verlagen Tjebbe en 

Maurits het energieverbruik op 

stations. Van dit energieverbruik komt 

50% van de verlichting. Zij verlagen 

dit tot onder de 25%. Tussen 2016 en 

2020 voorzien zij alle stations van led-

verlichting.

Drie adviezen voor snellere 

verduurzaming van de sector

Zij geven drie adviezen. Heb geduld 

en  “Maak werk met werk.” Het 

led-programma gaat niet alleen 

over ledverlichting maar ook over 

betere verlichting voor senioren en 

slechtzienden, het verminderen van 

Verpakkingsmateriaal, koffiebekers en rietjes. Allemaal single-use-plastics (SUPS) die bijdragen aan de plastic soup 

in onze oceanen. Precies die dingen die veel ov-reizigers dagelijks aanschaffen in to-go winkels! Dit probleem was de 

basis van het uit de Summer Challenge voortgekomen NoSUP. 

Wij van NoSUP vinden dat het ov als super duurzame sector ook een einde moet maken aan het verspreiden van Single Use 

Plastics. De afgelopen maanden was voor ons de uitdaging om een startpunt te bepalen. Gaan we meteen voor een gehele 

verpakkingsvrije kiosk, of beginnen we bij één product? Gaan we zelf een to go winkel starten, of gaan we het gesprek aan 

met de bestaande ondernemingen op stations? Op dit moment hebben we besloten om als eerste te focussen op wegwerp-

koffiebekers. Deze zijn namelijk zeer lastig te recyclen door het dunne laagje plastic aan de binnenkant. Het idee is om een 

herbruikbaar bekersysteem op te zetten, de stationscup. Deze wordt standaard bij winkels meegegeven en kan overal 

teruggebracht worden. We hebben hierover een aantal positieve gesprekken gevoerd met onder andere NS. Momenteel zijn 

we bezig met het opzetten van een plan voor een eerste test.

Een voornemen voor dit jaar is dat we de test kunnen uitvoeren op minimaal één traject in Nederland met een redelijke 

testgroep. We hopen dat we in 2019 mooie stap kunnen zetten in het verder verduurzamen van de ov-sector!

De groep ten tijde van de Summer Challenge. | V.l.n.r. Sigrid Speckens, Jelle Deurloo, Eva Dijkema en Kirsten Wittig | Fotograaf: Kevin Verkruijssen Fotograaf: Hutspot Fotografie  

lichtoverlast en dimmen van licht als 

er geen reizigers zijn. Daarnaast is het 

advies om klein te beginnen,  dus met 

een pilot, en toekomstige besparingen 

in het onderhoud mee te nemen. Zo 

gaan led lampen veel langer mee. 

Ook de keuze van aanbesteden en 

contract zijn belangrijk. Binnen het 

led-programma is er gekozen voor 

het Design&Construct contract wat 

ProRail ontzorgt en de aannemers 

vrijheid biedt. ProRail heeft de led- 

leveranciers geselecteerd op basis 

van Life Cycle Cost om zo de kosten 

van de hele levensduur mee te nemen.

I N N O V A T I E
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COLUMN | SPRINTER
Cees Anker
Iedere editie stopt de sprinter bij iemand anders die zijn of haar ervaring 

met Railforum deelt op basis van onze speerpunten: Ontmoeten, Verbinden, 

Inspireren en Verbeteren. De sprinter zal op aanwijzing van de auteur naar de

volgende persoon in de sector vertrekken. Zo maken we samen een mooie rit 

dwars door de sector. Cees Anker, tot 1 juni 2019 CEO van Keolis Nederland, is 

deze editie aan het woord.

Ik vertrek …

Nee, ik vertrek niet met onbekende 

bestemming. Deze zomer vertrek ik 

wel bij Keolis Nederland. Ik heb met 

ontzettend veel plezier zevenenhalf 

jaar bij Keolis Nederland gewerkt. 

Nu is het tijd voor Frank Janssen om 

de ontwikkeling van de onderneming 

voort te zetten. Want er is nog ge-

noeg te doen. Hoe ik aankijk tegen de 

vele uitdagingen in het ov? Dat is een 

mooie vraag van de vorige columnist 

Wino Aarnink om nu te beantwoor-

den.

 

Samenwerken

Ik heb er nooit doekjes om gewonden: 

Hoewel de belangen van een nationa-

le vervoerder, een stadsvervoerder 

en een regionale vervoerder soms 

verschillen, moeten wij de bereidheid 

hebben om als vervoerders in OVNL 

over onze eigen schaduw heen te 

stappen. Het belang van de reiziger 

moet altijd met stip voorop staan. Dat 

kan pas als we met alle mobiliteits 

aanbieders tot constructieve samen-

werking komen, in het belang van de 

reiziger. Zoals wij dat doen met Arriva 

op de railtrajecten in Overijssel onder 

de naam Blauwnet. Samen maakten 

we binnen een half jaar single Check-

in/Check-out mogelijk. Bij een over-

stap tussen Arriva en Keolis hoeft 

de reiziger nu niet meer in- en uit te  

checken. Het kan dus wel en moet ook 

landelijk kunnen. Dit is een kwestie 

van tijd, als de bereidheid er is.  

Marktwerking groot goed

Marktwerking heeft de sector zakelij-

ker gemaakt. Dit heeft goede ontwik-

kelingen opgeleverd. Het regionaal 

openbaar vervoer is kwalitatief sterk 

verbeterd. Kijk naar de verbindingen Zwolle-Kampen 

en Zwolle-Enschede. Er rijdt nieuw treinmaterieel, 

de klanttevredenheid is verbeterd, de punctualiteit 

is verhoogd en de reistijd is verkort. Dit is een groot 

goed, te danken aan heldere politieke keuzes en de 

wijze waarop decentrale opdrachtgevers deze hebben 

opgepakt. Het is daarom van wezenlijk belang, dat het 

kabinet blijft vasthouden aan de uitvoering van het 

huidige regeerakkoord. Daarin is afgesproken om we-

derom een aantal regionale lijnen aan te besteden in 

het belang van de reiziger. Helaas lijkt de daadkracht 

om nu door te pakken, op dit moment bij de coalitie te 

ontbreken.

 

Trots

In mijn ov-loopbaan heb ik vele mijlpalen mogen be-

leven. Een aantal staat mij nog goed bij. Met gepaste 

trots kijk ik terug op de start van de Intercity tussen 

Zwolle en Enschede in 2018. Ook kwamen we met, 

de in West-Europa unieke metro-achtige vervoers 

oplossing, het Bus Rapid Transit System in  

Almere. Maar natuurlijk zijn we nooit klaar. We moeten  

continu blijven verbeteren en investeren in duurzame 

mobiliteit.

Deze ontwikkelingen in het ov gaan natuurlijk door. 

En, ik ben benieuwd hoe gedeputeerde Bert Boerman 

van de provincie Overijssel verdere decentralisatie 

van het railnetwerk eigenlijk ziet.

14
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Ode aan het spoor

Croissantjes, liefdesyoghurt, crackers zalm, ook al zo fijn

We werden maar verwend vandaag, ’t was dan ook Valentijn.

Ik verheugde mij vooral, één en al oog, één en al oor

Op uw liefdesverklaringen aan de trein en aan het spoor.

Corina vond het eng, zei zij, maar ik stond waarlijk pàf

Ze schreef in een schitterend gedicht al haar gevoelens van zich af.

Droeg het passievol voor, daarover wil ik hier graag kwijt:

Dapper! Leuk! Origineel! Dus hier past geen bescheidenheid.

Pier Eringa die mocht daarna en wij snapten meteen:

Dat gedicht van Corina? Daar kon ie nooit meer overheen.

Een bobo die was ingevlogen, moest ook snel weer weg van hier

Maar de treinen reden op tijd, dus hij stond ontspannen, toffe Pier.

Meer treinen, snellere treinen, goederentreinen moesten rollen

Pier was hier als een dolle door zijn presentatie aan het hollen.

Mooi! We hadden mooie stations, en nòg mooiere treinen

En van de wedstrijd van Ajax gisteren dacht Pier ook het zijne.

Ook Lot voelde de liefde stromen zij stond hier in vlammend rood

Bracht haar ode aan het ov, waarvan de hele zaal genoot.

Oh Lot, oh Lot, zo’n mooi gedicht! Ik was geroerd, en ik dacht toen:

Iedereen hier is een dichter, dus wat zit ik hier nog te doen?

7

Het Railforum ontbijt op Valentijnsdag was inspirerend en er werden veel nieuwe contacten gelegd. Hierdoor kregen 

de gasten nieuw energie om hun werk voor onze reizigers en verladers nog beter te doen. De ochtend is prachtig 

samengevat door De Sneldichteres, Dominique Engers. Hieronder een selectie van tien coupletten. Het hele gedicht 

staat op onze website.

Fotograaf: Hutspot Fotografie  

Nederland als metropool? Wat willen we kopiëren?

“Bezint eer ge begint!” Stond Aernout dwingend te beweren.

“Maak de rondjes af”, gaf ie vervolgens te verstaan

“Leg spoor aan, zodat iedere Delftenaar de auto kan laten staan.”

Onder leiding van Corina draaiden wij toen onze stoelen

Om te speeddaten, waarbij we elkaars knieën moesten voelen.

Een soort van “Nederland Beweegt” in een zeer soepele klas

Je maakte mij niet wijs dat dit niet grondig geoefend was.

“Vertel wat je leuk vindt in je werk!” verordonneerde Corina toen

“Of help elkaar, met passie, om inspiratie op te doen.”

Wat Hans leuk vindt in zijn werk? Echt waar, ik wéét het niet

Ik werk nu tien jaar met hem samen, en ’t is altijd dit zelfde lied.

De fotograaf schoot fraaie plaatjes, stellen tussen de ballonnen

 Corina belde met haar fietsbel, waarna we wéér opnieuw begonnen.

Er werd wat afgedate vandaag, iedere kans greep u

Ja, hier bij het spoor was men behoorlijk promiscu!

“Lets kiss and ride!” En weet dat ik het echt geweldig vond

Dat ik vandaag in goed gezelschap van twee andere dichters stond.

Ik heb alleen wel gezorgd dat elke regel prachtig rijmde, want als het 

één keer niet rijmt huren ze de volgende keer Nico  Dijkshoorn in.

R E P U T A T I E

Fotograaf: Sander van der Werf  
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NIEUW LID

Supply Value is een adviesbureau en vertaalt strategie naar concreet resultaat 

door het leveren van advies en implementatiekracht. We leveren diensten op 

het gebied van performance-, informatie-, supply chain- en inkoopmanagement. 

Binnen de spoorsector heeft Supply Value ruime ervaring op gedaan bij onder 

andere NS, NS International en GVB. Wij zijn betrokken (geweest) bij succesvolle 

projecten, zoals sneller tussen Groningen en Den Haag, de Hogesnelheidslijn en 

de implementaties van de Noord/Zuidlijn, de Treindienst Alphen aan de Rijn - 

Gouda en de IC Brussel. 

De consultants van Supply Value kenmerken zich door hun snelheid en conceptuele 

kracht, waar zij ook op worden geselecteerd. We zijn een snelgroeiend team van 

ruim 30 energieke en ambitieuze consultants in de bloei van hun carrière. Supply 

Value is lid geworden van Railforum om haar opgedane kennis en ervaring van 

de ov-keten te delen binnen een groot netwerk en dit te kunnen verrijken met de 

kennis van de leden van Railforum. Supply Value gelooft dat resultaten, die voor 

een individu onhaalbaar zijn, overtroffen worden als je samenwerkt: “We make 

strategy work.”

Welkom. Supply Value NIEUWE
PARTNER

Historisch Railvervoer Nederland is de koepelvereniging waarbij 32 Nederlandse 

railmusea zijn aangesloten. Deze railmusea variëren sterk in grootte, van 

organisaties met één locomotief tot smalspoormusea en museumtrams en 

complete museumspoorlijnen. Centraal bij al deze organisaties staat het vertellen 

van de geschiedenis van het spoor.

Als koepelorganisatie behartigt HRN de belangen van de aangesloten organisaties 

en treedt op als vertegenwoordiger van de railmusea. Verder geeft HRN advies, 

faciliteert kennisuitwisseling en stimuleert het draagvlak voor en de zichtbaarheid 

van de collecties van de railmusea in Nederland, om zo het in stand houden van 

mobiel railerfgoed te bevorderen. Daarbij werkt men samen met de andere 

mobielerfgoed-sectoren in stichting Mobiele Collectie Nederland. 

Railforum biedt HRN de mogelijkheid om als Partner in Kennis bij te dragen aan 

discussies in de railsector over bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Daarnaast is het 

voor HRN waardevol om lid te zijn van Railforum om de positie en het belang van 

de railmusea onder de aandacht te houden. Er zit een folder van HRN bij dit blad. 

Welkom. HRN

In elk nummer stellen wij twee nieuwe leden of 

partners aan je voor. Deze keer zijn dat Supply Value en 

Historisch Railvervoer Nederland. Welkom!

Menno van Drunen

Algemeen directeur

Kees Wielemaker

Voorzitter

Railforum heeft 41 waardevolle  

Partners in Kennis. Dit zijn non- 

profitorganisaties waarmee we onder-

ling kennis uitwisselen en de thema’s 

en jaarprogramma’s afstemmen.
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