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Voorwoord 
De afgelopen tien maanden heb ik mij bezig gehouden met mijn afstudeerproject. Dit project vormt de 
afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
voor u liggende rapport representeert mijn werk uitgevoerd bij NedTrain, het onderhoudsbedrijf voor 
rollend materieel. Het afstudeerproject is een intensieve en leerzame periode geweest waar ik met 
plezier op zal terugkijken. 

Het rapport gaat voor een groot gedeelte over het ontwerpen van een inkoopstrategie, ofwel sourcing 
strategie. In de case study bij NedTrain is een interessant dienstverleningsproces onder de loep 
genomen. Het rapport is tot stand gekomen na het doen van een literatuurstudie, het houden van 
interviews, analyse en het ontwikkelen van het uiteindelijke ontwerp. 

Aan het begin van het project bleek al dat reiniging, al zou je dat misschien niet meteen zeggen, 
tamelijk complex kan zijn. De situatie van NedTrain vormt hierin een bijzondere positie binnen de 
reiniging van vervoersmiddelen. Treinen moeten immers rijden en tussendoor ook nog gereinigd 
worden. Daarbij komt nog dat reiniging van treinen is uitbesteed waardoor de situatie nog complexer 
wordt. Middels dit rapport wil ik oplossingen geven om die complexiteit door middel van een sourcing 
strategie beter het hoofd te kunnen bieden. 

Ik had dit project niet tot een goed einde kunnen brengen zonder de intensieve ondersteuning van een 
aantal personen. Allereerst wil ik daarom mijn collega's bij NedTrain bedanken en in het bijzonder 
Kees Dolphin. Zijn scherpe kijk en ruime ervaring op het inkoopvak heeft mij geholpen om alle fasen 
van het project goed te kunnen doorlopen. Ook de mijn directe collega's van het landelijk bureau 
reiniging en de afdeling facilitaire inkoop wil ik bedanken voor de leerzame kijk in de keuken van 
NedTrain, maar vooral ook voor de gezellige werksfeer. 

Als tweede wil ik mijn begeleiders van de universiteit bedanken. Wendy van der Valk wil ik bedanken 
voor de inspirerende discussies en flexibele opstelling als eerste begeleider gedurende dit project. 
Myriam Cloodt wil ik bedanken voor de goede ondersteuning van de opzet van dit rapport en de tijd 
die vrijgemaakt is tijdens de vakantie. 

Als derde wil ik de leden van de afstudeerkring bedanken voor de enthousiastmerende en nuttige 
feedback op mijn project tijdens de afgelopen bijeenkomsten. 

Bedankt! 

Koen Mulder 
Nijmegen, augustus 2008 
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Abstract 
Het doel van deze ontwerpgerichte studie is om een oplossing te ontwerpen voor het optimaal inkopen 
van treinreiniging binnen NedTrain. Hiervoor zijn de organisatie en het proces van treinreiniging 
onderzocht, zijn de kenmerken van treinreiniging bestudeerd en zijn interviews uitgevoerd. Vanuit 
literatuur blijkt het belangrijk om 1. Het gebruik van de dienst door de inkopende partij te analyseren 
en 2. De financiële impact en toeleveringsrisico van de in te kopen dienst te bepalen. Deze factoren 
hebben mede bepaald hoe een strategie van inkopen (sourcing strategie) eruit zou moeten zien. Bij 
NedTrain zou men moeten gaan werken met twee leveranciers voor treinreiniging. Deze leveranciers 
hebben bij voorkeur een landelijke dekking en er wordt een contract mee aangegaan voor een periode 
van vijf jaar exclusief mogelijke verlenging. Er wordt samengewerkt op basis van een partnership 
waarbij de leverancier aangestuurd wordt middels een prestatiecontract 
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Management samenvatting 

Introductie en aanleiding 
Dit bedrijfskundig onderzoek is uitgevoerd bij NedTrain, een onderdeel van NS, in Utrecht. NedTrain 
is zoekende naar manieren om reiniging van treinen innovatiever te maken met als uiteindelijk doel de 
klanttevredenheid met betrekking tot de reinheid van treinen te verbeteren. Omdat reiniging als dienst 
uitbesteed is, spelen externe leveranciers een grote rol in dit proces. Er is een start gemaakt met het 
geven van meer vrijheid aan leveranciers door middel van minder input- en procesvoorschriften; ofwel 
gedeeltelijke outputsturing. Echter dit komt vooralsnog niet helemaal goed uit de verf. In dit 
onderzoek is gebleken dat de voornaamste oorzaak hiervan was dat een passende sourcing strategie 
voor reiniging ontbrak. Het doel was dan ook om een passende sourcing strategie voor treinreiniging 
te ontwerpen. Voor NedTrain zal toepassing van dit ontwerp moeten leiden tot meer innovativiteit, 
kostenbesparing op termijn, ontzorging en kwaliteitsverbetering. De volgende onderzoeksvraag is 
geformuleerd: hoe kan een onderneming samenwerken met een leverancier van kritische en 
strategische diensten? Het project is grofweg onderverdeeld in drie fasen: oriëntatie, analyse en 
ontwerp. De uitkomsten van deze fase zullen kort toegelicht worden. 

Theoretische onderbouwing 
Als basis voor dit onderzoek is eerst een theoretisch kader ontwikkeld. Dit kader is gericht op de 
zakelijke dienstverlening. Reiniging van treinen kan men scharen onder zakelijke dienstverlening. 
Diensten hebben bijzondere eigenschappen ten opzichte van goederen en inkoop van diensten wordt 
daardoor als moeilijker ervaren dan inkoop van goederen. Om te kunnen bepalen hoe een dienst 
ingekocht moet worden moet een sourcing strategie worden opgesteld. Deze sourcing strategie komt 
tot stand aan de hand van bepaling van het gebruik van de dienst en het toeleveringsrisico ten opzichte 
van leveranciers. Onderzoek naar inkoop van diensten heeft geleid tot een classificatiemethode waarin 
een zakelijke dienst op basis van hoe deze gebruikt wordt door de kopende organisatie, geclassificeerd 
wordt. Gebruik van de dienst wordt bepaald door middel van de classificatie van Wynstra et al. (2006) 
en toeleveringsrisico en fmanciële impact worden bepaald door middel van de matrix van Kraljic 
(1983). 

Oriëntatie 
Uit gesprekken en aanvullend onderzoek in de oriëntatiefase is naar voren gekomen wat voor soort 
organisatie NedTrain is en hoe men in dat kader omgaat met reiniging van treinen. Door een aantal 
geïnterviewden werd verteld dat een strategie voor reiniging ontbrak en dat er vele jaren sterk gefocust 
is op directe kosten van reinigingsdiensten. Hierdoor is ook de kwaliteit niet in orde. Ook werd 
duidelijk dat er binnen NedTrain weinig aandacht was voor reiniging, terwijl NS Reizigers (de klant 
van NedTrain) reiniging als één van de vijf speerpunten aanmerkt. Uit verdere studie op basis van 
gesprekken en documenten blijkt dat de term outputsturing belangrijk is binnen NS en NedTrain. Het 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat rekent de NS af op outputcriteria waarvan de klanttevredenheid 
over reiniging er één is. NedTrain wil hierdoor leveranciers aansturen op output. Hiervoor start men 
een proef met gedeeltelijke outputsturing in de reiniging die 's nachts uitgevoerd wordt (modulaire 
reiniging). De aanleiding voor het aansturen van leveranciers op output was een kostenbesparing. 
Tegelijkertijd met het outputsturingstraject heeft men een overleg opgericht tussen NedTrain en alle 
leveranciers, de Cleaning Counsel. 

Analyse en diagnose 
De bevindingen uit de oriëntatie zijn gebruikt om te bepalen waar in het verdere diepteonderzoek de 
focus zou moeten komen te liggen. In dit diepte-onderzoek is nog een aantal functionarissen binnen 
NedTrain en NS Reizigers geïnterviewd. Bovendien zijn ook interviews gehouden met alle vijf de 
gecontracteerde reinigingsleveranciers. Hierbij zijn vragen gesteld over de organisatie, innovatie, 
kosten, outputsturing & samenwerking, reinigingsprocessen en kwaliteit. Op basis van deze interviews 
en verdere analyse kon het onderstaande schema (Figuur 0) worden opgesteld. 
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Figuur 0 Schema van onderlinge relaties bevindingen analyse 
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In het uiterst linker vlak staan drie elementen die de belangrijkste oorzaken voor gevonden problemen 
vormen. Hiervan zijn er twee als interne problemen aan te wijzen (technische focus en lage prioriteit 
voor reiniging). Eén probleem is door middel van een visie en strategie met betrekking tot uitbesteding 
van reiniging aan te pakken. Hiervoor is een objectontwerp gemaakt. De elementen in de overige drie 
vlakken volgen uit de drie oorzaken in het linkervlak. Dit zal toegelicht worden aan de hand van een 
voorbeeld. Door een technische focus vanuit NedTrain is de visie op reiniging gebrekkig en is er geen 
strategie. Daardoor is men gericht op kostenbesparing richting leveranciers. Door kostenbesparing is 
er voor treinreiniging een lagere winstgevendheid. Dit leidt tot lage motivatie om te innoveren bij de 
leverancier. Door de lage motivatie om te innoveren, twijfel NedTrain aan het innovatief vermogen 
van leveranciers. 

Discussie 
De eigenschappen van treinreiniging vragen om een analyse van het gebruik van deze dienst. Omdat 
reiniging van treinen een dienst is die rechtstreeks, zonder wijzigingen, aan klanten geleverd wordt, is 
treinreiniging te typeren als een componentdienst die kritisch is voorNS. Dit houdt in dat reiniging 
een component vormt van de dienst die NS aan eindklanten verleent. Hierdoor zullen de eisen die aan 
treinreiniging gesteld moeten worden gelijk moeten zijn aan andersoortige dienstverlening die NS 
rechtstreeks aan klanten verleent. Als de reiniging immers niet in orde is ondervinden klanten daar 
hinder van. 
Reiniging is een dienst die jarenlang ingekocht is met de nadruk op kosten zonder te kijken naar het 
gebruik ervan in het proces van NS. Men kocht reiniging in door concurrentiestelling onder een aantal 
leveranciers. Reiniging behoorde in het hefboomkwadrant van Kraljic (hoge financiële impact, laag 
toeleveringsrisico ). Echter, door het gebruik van de reinigingsdienst mee te nemen in de analyse blijkt 
dat inkopen op kwaliteit van de dienst een veel belangrijker criterium is. Om in te kopen op kwaliteit 
moet de focus op kosten losgelaten worden. De nadruk ligt dan op samenwerking met een klein aantal 
partijen met als doel een zo goed mogelijke dienst te leveren. Dit inzicht leidt ertoe dat de 
reinigingsomzet verdeeld wordt onder een klein aantal partijen. Hierdoor blijkt de dienst te 
classificeren als een strategische dienst in de matrix van Kraljic. De financiële impact is nog steeds 
hoog, maar het aantal partijen dat dit grote contract aankan vermindert drastisch. Ook zijn er niet veel 
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partijen die de middelen hebben om een prestatiegericht partnershiprelatie succesvol te kunnen 
invullen. De reinigingsdienst wordt hierdoor dus als kritische strategische dienst getypeerd. Uiteraard 
heeft deze typering een grote impact op de configuratie van een sourcing strategie. 

Objectontwerp 
Het objectontwerp is een extern gerichte strategie voor retmgmg. Dat wil zeggen een passende 
strategie voor treinreiniging die in samenwerking met leveranciers te bereiken moet zijn. Deze bestaat 
uit de onderstaande elementen. 

1. Samenwerkingsvorm: partnership na Europese aanbesteding. 
2. Contractsvorm: prestatiecontract op basis van outputcriteria die het reinigingsbedrijf kan 

beïnvloeden. 
3. Aantal leveranciers: twee. 
4. Plaats van herkomst leveranciers: Nederlandstalig, met landelijke of, afhankelijk van 

perceelindeling, regionale dekking. 
5. Duur contract: 5 jaar exclusiefmogelijke verlenging (van 2010 tot 2015). 

Realisatieontwerp 
Voor het realiseren van het ontwerp zal een projectteam aanbesteding moeten worden opgericht met 
daarin betrokkenen bij het reinigingsproces van NedTrain en NS. Daarnaast zal een verandermanager 
zorg moeten dragen voor de belangrijkste interne veranderingen als gevolg van aanbesteden op 
prestatie (verandering van 'mindset') en het aangaan van een partnership (vertrouwen, betrokkenheid, 
delen van infomatie, etcetera). De twee belangrijke stappen die onderscheiden worden zijn dus: 

1. Europese aanbesteding van treinreiniging (landelijk); de aanpak van de aanbesteding volgt een 
acht-stappenplan. 

2. Aanpassing huidige organisatie; de verandering heeft gevolgen voor de manier van aansturen 
vanuit NedTrain. Als op prestatie wordt aangestuurd is het mogelijk dat het huidige 
reinigingssysteem met beurten en dergelijke veranderd wordt. Dit heeft een effect · op 
planningswerkzaamheden, facturering en kwaliteitsmeting. De informatiesystemen en 
processen moeten hiervoor heringericht worden. Het aangaan van een partnership vereist 
intensieve interactie om zo gezamenlijk verbeteringen door te kunnen voren. Hier moet 
rekening gehouden worden met het feit dat een partnership gebaseerd is op samenwerking en 
niet op controle en afrekening. Het vinden van de juiste balans is hierbij van belang. 

Om de veranderingen te managen moet rekening gehouden worden met eventuele weerstanden binnen 
NedTrain. Deze weerstand zijn te beheersen door goede communicatie & opleiding, participatie en 
door middel van faciliteren & ondersteuning. 

Aanbevelingen en conclusies 
De gegeven aanbevelingen zijn: 

1. Het implementeren van de ontworpen sourcing strategie. 
2. Inventariseren van de noodzaak om voor andere diensten bij NedTrain een sourcing strategie 

te ontwikkelen. 
3. Interne problemen aanpakken die in het korte termijn ontwerp zijn toegelicht en naast eisen 

die NedTrain aan leveranciers stelt, ook eisen aan de eigen organisatie formuleren. 
4. Kwaliteit van reiniging afstemmen op eisen vanuit NS Reizigers. 
5. Het verband bepalen tussen kosten en kwaliteit. 
6. Inzet van reiniging af laten hangen van het gebied waar de trein rijdt en hoe oud deze trein is. 

De conclusie die gesteld kan worden is dat een dienst als treinreiniging die direct aan eindklanten 
wordt geleverd en die als strategisch moet worden bestempeld in de matrix van Kraljic, niet ingekocht 
mag worden met een primaire kostenfocus. Het is hierbij belangrijker om kwaliteit te leveren die 
eindklanten wensen. Deze kwaliteit is alleen haalbaar in nauwe samenwerking met leveranciers. 
Samenwerking in treinreiniging gaat het best met een zo klein mogelijk aantalleveranciers die werken 
op basis van een partnership, de nationaal georiënteerd zijn en waar contracten van minstens vijf jaar 
mee worden gesloten zodat er ruimte is voor het doen van investeringen. 
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Lijst met afkortingen en begrippen 

ISMR lnstandhoudingsmanagement Reiniging 

KPR Keerpuntreiniging 

LBR Landelijk Bureau Reiniging (afdeling Reiniging) 

NEVI Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement 

NSR NS Reizigers 

PCL Procesleider servicebedrijfNT 

Perceel Onderdeel van aan te besteden gebied 
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1 Introductie 
Ondernemingen merken in toenemende mate dat inkoop van diensten steeds belangrijker wordt, omdat 
het aandeel van diensten in verhouding tot wat ondernemingen totaal inkopen groeit. Bovendien 
kunnen de extern verkregen diensten een grote invloed hebben op de waardepropositie aan klanten. 
Het is daarom van belang dat er een onderbouwde keuze wordt gemaakt voor de manier van inkopen 
van diensten. Er zijn verschillende soorten diensten, maar grofweg kan onderscheid gemaakt worden 
tussen consumentendiensten en zakelijke diensten. De eerste groep wordt gevormd door diensten die 
aangeboden worden op de consumentenmarkt. Dit onderzoek zal zich richten op de tweede groep, de 
zakelijke diensten tussen bedrijven. Dit is een markt waarin professionals diensten in- en verkopen ten 
behoeve van de onderneming en waar veelal sprake is van uitbesteding. Van belang is dat inkopende 
ondernemingen onderscheid maken tussen kritische diensten, diensten die een cruciale rol spelen in 
het primaire proces en/of rechtstreeks geleverd worden aan eindklanten, en niet-kritische diensten, 
diensten die geen of een kleine rol spelen in het primaire proces en/of niet rechtstreeks geleverd 
worden aan eindklanten. Een onderneming zal echter niet alleen moeten doorgronden hoe een dienst 
gebruikt wordt door middel van het bepalen of een dienst kritisch is of niet. Een tweede belangrijke 
stap in het bepalen van een inkoopsstrategie wordt ingegeven door de financiële impact en het 
toeleveringsrisico. Deze twee dimensies bepalen de positie in de matrix van Kraljic (1983). Vaak is 
het inkoopproces van diensten bij ondernemingen echter nog niet zodanig ontwikkeld dat het 
onderscheid in gebruik en positie op de matrix van Kraljic wordt gemaakt. Waarom er gekozen is om 
te kijken naar toepassing van diensten en indeling op de matrix van Kraljic zal in hoofdstuk 2 
toegelicht worden. Het maken van dit onderscheid is echter cruciaal om een bijpassende 
inkoopstrategie te kunnen bepalen. Het opstellen van een passende inkoopstrategie (verder genoemd: 
sourcing strategie) vereist het maken van keuzes over op welke manier een dienst extern beschikbaar 
kan komen. Dit zijn keuzes over het aantal leveranciers, de contractduur, waar leveranciers vandaan 
komen, de samenwerkingsvorm (concurrentie/partnership) en de contractsvorm (inspanning/prestatie). 

Dit onderzoek richt zich vooral op de vraag welke sourcing strategie nodig is in geval van een 
kritische en strategische dienst. De aanleiding voor het onderzoek bij NedTrain was gerelateerd aan de 
vraag hoe NedTrain zou moeten samenwerken met leveranciers van treinreiniging. Men had hier 
ideeën over, maar had dit graag onderzocht. In omgevingen waar kwaliteit van het eindproduct van 
groot belang is, is sturen op kosten een wezenlijk andere strategie dan het sturen op kwaliteit en 
innovatie door middel van samenwerking. Deze samenwerking en innovatie kunnen bereikt worden 
door op een juiste manier invullen te geven aan de sourcing strategie. Voor situaties waarin 
leveranciers van diensten in het verleden concurreerden op prijs en waar nooit rekening is gehouden 
met de strategische impact van een kritische dienst, vergt dat een herontwerp van de sourcing strategie 
en een omslag in denken bij alle betrokkenen van dit proces. De beschreven problematiek is 
onderzocht in een casestudy bij NedTrain, onderdeel van NS en verantwoordelijk voor onderhoud van 
treinmaterieeL Deze onderneming kampt met kwaliteitsproblemen van reinigingsdienst die men 
uitbesteedt aan een aantal leveranciers. Er is een onderzoek gedaan onder interne en externe 
betrokkenen naar de huidige situatie van treinreiniging. 

Het rapport is opgebouwd uit hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt een inleiding van het rapport 
gegeven. Hoofdstuk 2 zal een theoretisch kader verschaffen voordat er specifiek wordt ingegaan op de 
situatie van NedTrain. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksaanpak toegelicht van de onderzochte case 
NedTrain. Deze case wordt uitgebreid in kaart gebracht in hoofdstuk 4. Vervolgens zullen in 
hoofdstuk 5 bevindingen van empirisch onderzoek worden gegeven. Ook zal in dit hoofdstuk een 
analyse en diagnose van de geconstateerde problemen worden gepresenteerd. In hoofdstuk 6 wordt het 
ontwerp beschreven dat gemaakt is om de geconstateerde problematiek aan te pakken. Hoofdstuk 7 
bevat een realisatieontwerp waarin beschreven wordt wat er moet gebeuren om het ontwerp te kunnen 
implementeren. Er wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 8. De structuur van 
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het rapport is grafisch weergegeven in Tabel 1. Op de bovenste horizontale rij zijn de 
hoofdonderwerpen van het rapport te lezen. Deze indeling komt grotendeels overeen met de fasering 
die in het plan van aanpak van het project is aangehouden. Dit plan van aanpak zal terugkomen in 
hoofdstuk 3. 

Tb 11 S a e tructuur van h et rapport 
Inleiding Theorie 

HS 1 HS 2 Theoretisch 
Introductie kader 
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Oriëntatie 

HS3 
Onderzoeksaanpak 

HS 4 Case NedTrain 
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Empirische Ontwerp Evaluatie 
analyse 

HS 5 Analyse en HS6 
HS8 

Aanbevelingen 
diagnose Objectontwerp 
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2 Theoretisch kader 

Inleiding 
Het doel van dit hoofdstuk is de lezer een theoretische basis verschaffen om de onderzochte 
problematiek vanuit de literatuur te kunnen bekijken. De volgende hoofdonderwerpen zullen aan bod 
komen. Ten eerste komen diensten aan bod. Er zal een definitie van diensten worden gegeven en de 
achtergronden en eigenschappen ervan worden besproken (§ 2.1). In paragraaf 2.2 zal strategische 
inkoop behandeld worden. Voor de volledigheid zal in paragraaf 2.3 kort ingegaan worden op 
tactische inkoop waar manieren van specificeren uiteen gezet worden. In paragraaf 2.4 wordt ten slotte 
kort aandacht beseed aan operationele inkoop. Hierin wordt de interactiebenadering toegelicht. 

2. 1 Diensten 

2.1.1 Definitie 
Om beter te begrijpen wat in de literatuur als dienst beschouwd wordt, zal begonnen worden met het 
geven van een definitie. Er zal gebruik gemaakt worden van een eigen vertaling van Grönroos' 
definitie van diensten geciteerd in Axelsson en Wynstra (2002, p. 9): "Een dienst is een proces dat 
bestaat uit een serie van meer of minder tastbare activiteiten die normaal gesproken, plaatsvinden in 
interacties tussen klanten en servicemedewerkers, en/of fysieke middelen en/of systemen van de 
dienstverlener, die aangeboden worden als oplossingen voor problemen van klanten". Gummessen 
(1987), geciteerd in Axelsson en Wynstra (2002, p. 1 0), beschrijft een dienst als iets dat gekocht en 
verkocht kan worden, maar wat je niet vast kunt pakken met je handen. Deze beschrijving is iets te 
simplistisch, omdat alleen de ongrijpbaarheid van diensten in deze definitie terugkomt. Daarom is 
gekozen voor de definitie van Grönroos. 

2.1.2 Achtergrond diensten 
Ondanks de groeiende trend in het gebruik van supply chain management en management van relaties, 
blijft een belangrijke en groeiende bedrijfssector hierbij onderbelicht. Dit is de sector van zakelijke 
dienstverlening (Lehtonen en Salonen, 2006). Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van modellen 
voor de fysieke goederenstroom. Maar het is juist de dienstensector die, zeker in westerse landen, een 
sterkere groei door maakt. Veel productiewerk verdwijnt naar lagelonenlanden, en het aantal en de 
omvang van diensten neemt juist toe. Voor strategische diensten alleen al was de werkgelegenheid in 
1995 in OECD1 landen, meer dan twee keer zo groot als de werkgelegenheid in de 
automobielindustrie, één van de grootste fabricagesectoren. (Wynstra et al., 2006). In 1997 was het 
aandeel van werkgelegenheid in de dienstensector al 74 % (Axelsson en Wynstra, 2002). In 2001 
waren financiële, verzekering- en zakelijke diensten, zoals juridische en consultancy diensten, al 
verantwoordelijk voor 20 tot 30 procent van de totale toegevoegde waarde in de hele economie. Dit 
was een verdubbeling sinds 1980 (Wynstra et al. 2006). Ondanks dat de hier aangehaalde gegevens 
betrekkelijk oud zijn, is er geen reden om aan te nemen dat de ingezette groei in zakelijke 
dienstverlening niet zal doorzetten. De drijvende krachten achter het toenemen van dienstverlening 
zijn volgens Axelsson en Wynstra (2002): 

•!• Specialisatie en een toenemende scheiding van arbeid; bedrijven zijn zich meer gaan richten 
op de eigen kemcompetenties. Activiteiten die daar niet toe behoren, worden aan andere 
bedrijven uitbesteed. Het gevolg hiervan is dat bedrijven zich gaan specialiseren op een 
onderdeel waar dat bedrijf goed in is. Deze trend van specialisatie heeft ertoe geleid dat er 

1 Organisation for Economie Co-operation; o.a. landen als Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, Zweden, Verenigd 
Koninkrijk, Verenigde Staten, G7, EU-15 
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steeds meer activiteiten en processen uitbesteed worden aan gespecialiseerde bedrijven die 
hun diensten tegen betere condities kunnen verlenen. 

•!• Uitbesteding door gevestigde bedrijven; zelfs bekende, gevestigde bedrijven zijn door de 
ontwikkelingen van specialisatie, gaan uitbesteden. Dit is door de markt opgepakt in het 
ontwikkelen van meer diensten. 

•!• De behoefte aan een grotere flexibiliteit binnen bedrijven; doordat bedrijven flexibel om 
willen en/of moeten gaan met hun middelen is het vaak handiger om (tijdelijk) gebruik te 
maken van (externe) dienstverlening. Door het extern inkopen van diensten worden risico's 
verplaatst naar de leverancier. 

•!• De opkomst van de kenniseconomie; kennislevering is levering van een dienst. Door groei van 
de kenniseconomie worden dus vanzelfsprekend meer diensten geproduceerd door bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen en uitbuiten van kennis. 

•!• De groei van kleinere productie-eenheden en bedrijven die externe diensten gebruiken om hun 
eigen middelen aan te vullen; en het hierdoor ontstaan van netwerken van organisaties. Eén 
organisatie bestaat uit de kernorganisatie plus vele (toe)leveranciers die middelen van het 
kernbedrijf aanvullen met diensten. Doordat één bedrijf niet alle benodigde kennis en 
middelen in huis heeft vormt zich een netwerk waarin dit wel aanwezig is. Het totale netwerk 
voegt waarde toe aan het product van een bedrijf. 

Als gevolg van deze economische veranderingen zou de marketing en inkoop van zakelijke diensten 
meer aandacht in onderzoek en in de praktijk van alle dag moeten krijgen. 

2.1.3 Eigenschappen 
Inkoop van diensten wordt door inkopers moeilijker gevonden dan inkoop van goederen (Jackson et 
al., 1995; Fitzsimmons et al., 1998; Axelsson en Wynstra, 2002; Eliram et al., 2004; Eliram et al., 
2007; Smeltzer en Ogden, 2002). De verklaring waarom inkoop van diensten door velen moeilijker 
wordt gevonden dan inkoop van goederen, ligt in de eigenschappen van beide. Deze eigenschappen 
zijn door verscheidene auteurs in literatuur besproken (Jackson et al, 1995; Van Weele, 2007). In 
Tabel 2 zijn de verschillen tegenover elkaar gezet. 

Tabel 2 Verschillen tussen 20ederen en diensten (uit Van Weele, 2007, p. 119) 
Puur dienstenaanbod Combinatie van product- en Puur productaanbod 

dienstenaanbod 
100% 50/50% 100% 
Diensten Goederen 
Immaterieel Tastbaar 
Heterogeen Homogeen 
Productie, distributie en consumptie zijn gelijktijdige Productie en distributie zijn gescheiden van 
processen consumptie 
Moeilijker te demonstreren (niet beschikbaar) Kunnen gedemonstreerd worden vóór de aankoop 
Kunnen niet getransporteerd worden Kunnen getransporteerd worden 
Een activiteit of een proces Een artikel 
Kernwaarde wordt geproduceerd in de interactie Kernwaarde wordt geproduceerd in faciliteit 
tussen koper en verkoper 
Klanten participeren in het productieproces Klanten participeren gewoonlijk niet in het 

productieproces 
Kunnen niet worden opgeslagen Kunnen worden opgeslagen 
Eigendom wordt niet overdragen Eigendom wordt overdragen 

OokJacksonet al. (1995) onderkennen het verschil tussen het inkopen van goederen en diensten. Zij 
schrijven dit toe aan de aard van diensten: 

1. Diensten zijn minder tastbaar dan goederen. Het resultaat van de levering van een dienst is 
minder tastbaar dan de productie van een product. Een product kan men wegen, opmeten, 
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functies uitproberen, etcetera. Het resultaat van dienstverlening is echter veel moeilijker 
meetbaar. Een dienst is vaak alleen direct bij uitvoering ervan te evalueren. Na de productie 
van de dienst is het resultaat van de uitvoering veel moeilijker vast te stellen. Hoe de dienst is 
uitgevoerd en welk resultaat dit opgeleverd heeft, is ten eerste veel subjectiever en gebaseerd 
op een klantervaring en ten tweede niet door anderen, die niet bij de dienstverlening betrokken 
waren uit eigen waarneming te beoordelen. Dit kan uiteraard wel bij een product. Doordat een 
dienst veel minder tastbaar is dan een product is het bepalen van de kwaliteit lastiger bij een 
verleende dienst. 

2. De productie en consumptie van diensten zijn moeilijker van elkaar te scheiden dan bij 
goederen. Hoewel er natuurlijk ook producten zijn met een beperkte levensduur geldt over het 
algemeen dat de productie en consumptie van een product gescheiden zijn. Bij een dienst ligt 
dit anders. Productie en consumptie zijn vaak niet gescheiden. Murray en Kotabe (1999) 
stellen dat naar mate de productie en consumptie van diensten moeilijker te scheiden zijn, de 
koper meer gedwongen wordt tot nauwer contact met het productieproces en dit vereist nauwe 
interactie tussen kopers en leveranciers. Dat in geval van dienstverlening een hogere mate van 
samenwerking tussen koper en leverancier is vereist, wordt ook onderkend door Jackson et al. 
(1995) 

3. Er is een hogere graad van variabiliteit in productie en kwaliteit van diensten dan bij goederen 
(heterogeniteit) Diensten kunnen beschouwd worden als heterogeen. Dit betekent dat 
aanbieders hun diensten kunnen toespitsen op de individuele wensen van de klant in de vorm 
van een integrale eindoplossing. Dit in tegenstelling tot producten (fysieke goederen). 
Producten worden meer gezien als homogeen. Het is moeilijker om te voldoen aan individuele 
wensen van de klant. Aan de andere kant kan het afstemmen van producten op klantenwensen 
weer gezien worden als een vorm van dienstverlening. 

4. Het is niet mogelijk om een dienst op voorraad te leggen. Diensten kunnen niet opgeslagen 
worden zoals producten. Een product kan worden geproduceerd en na productie nog gebruikt 
worden en onderworpen worden een evaluatie en kwaliteitskeuring. 

In veel gevallen kan gesteld worden dat inkoop van diensten nog niet wordt gedaan met behulp van 
inkoopprofessionals (Axelsson en Wynstra, 2002). Zij worden vaak niet, of laat, in het inkoopproces 
betrokken (Ellram et al., 2004). Hierdoor laten bedrijven, door het niet volgen van formele en 
professionele procedures, veel mogelijkheden liggen tot het verbeteren van dienstinkoop. Door inkoop 
binnen een organisatie een grotere rol te geven op zowel operationeel, tactisch en strategisch gebied, 
kan de toegevoegde waarde voor een dienst op belangrijke processen van de kopende organisatie sterk 
toenemen (Van Weele, 2007). 

2.2 Strategische inkoop 
In deze paragraaf zal toegelicht worden hoe strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Dit proces 
gaat vooraf aan het proces van de inkoopfunctie die zes processtappen bevat die van tactische en 
operationele aard zijn (Van Weele, 2007). Voor de volledigheid komen deze tactische en operationele 
inkoop ook aan de orde in§ 2.3 en 2.4. 

2.2.1 Uitbesteding 
Nauw verwant aan het inkopen van diensten is de uitbesteding van bepaalde bedrijfsprocessen. Er is 
sprake van uitbesteden wanneer het niet gaat om processen die een gereed product leveren aan de 
uitbestedeode partij. Uitbesteden door bedrijven is een trend in de hedendaagse economie. Door 
toename van specialisatie is het voor veel bedrijven gunstiger om bepaalde diensten uit te besteden. 
Axelsson en Wynstra (2002) betogen dat de toegenomen specialisatie van bedrijfsfuncties impliceert 
dat bedrijven zelf minder waarde toevoegen. Bedrijven willen middelen verkrijgen die ze zelf niet 
bezitten. De vele redenen waarom bedrijven diensten uitbesteden zijn alle terug te voeren tot drie 
hoofdredenen. Het kopende bedrijf heeft niet genoeg: 
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mogelijkheden om de diensten zelf uit te voeren met de juiste kwaliteit, 
schaal of mogelijkheden om de diensten kostenefficiënt uit te kunnen voeren 
capaciteit om de dienst uit te voeren 

Afstudeerrapport 

De vraag: "waarom uitbesteden?" wordt ook behandeld door Quinn (1999). Quinn (1999) betoogt dat 
een proces uitbesteden de innovatieve mogelijkheden van een leverancier kan verbeteren. Het is een 
uitdaging om externe 'resources' te managen door gebruik te maken van uitbestedingstrategieën. In 
Gadde en Snehota (2000, p. 306) is Quinn als volgt geciteerd: "Uitbesteden aan leveranciers is 
gerelateerd aan bedrijfsstrategieën gericht op specialisatie en focus op kerncompetenties". Uitbesteden 
kan dus het gevolg zijn van het als niet kerncompetentie aanwijzen · van een bepaalde dienst. 
Bovendien maken toenemende technische complexiteit en diversiteit het moeilijker voor een bedrijf 
om zich te blijven richten op een aantal verschillende technische gebieden op hetzelfde moment. Dit 
kan ook een reden zijn om uit te besteden. Het kan dus een kwestie van onvermogen (door technische 
complexiteit) of onwil zijn van een bedrijf om een bepaalde dienst of product zelf te maken. Ook kan 
uitbesteden een heel bewuste strategie of tactiek zijn. 

Volgens Van Weele zijn strategische en tactische redenen om over te gaan tot uitbesteding: (Van 
Weele,2007,p.175-176) 
Strategisch: 

o Focus van het bedrijfverbeteren 
o De beschikking over 'world class' prestaties van leveranciers 
o Toegang krijgen tot middelen die niet intern beschikbaar zijn 
o Klanttevredenheid verbeteren 
o Flexibiliteit vergroten 
o Risico's delen 

Tactisch: 
o Beheerkosten en bedrijfskosten verminderen 
o Interne middelen vrijmaken 
o Een grote financiële injectie krijgen 
o Prestaties verbeteren 
o Meer grip krijgen op functies die onbeheersbaar zijn 

Algemeen doel: de prestatie van de uitbesterlende organisatie verbeteren, en de waardepropositie van 
de organisatie aan haar klanten verhogen. 

Het voorgaande heeft laten zien dat organisaties aan de ene kant grote voordelen kunnen behalen met 
uitbesteden. Aan de andere kant kan uitbesteding ook nadelig zijn. Tabel 3 laat een aantal voor- en 
nadelen zien van het uitbesteden van diensten. 

Tabel3 Voor- en nadelen van uitbesteden (uit: Van Weele, 2002) 
Voordelen Nadelen 
Investeringen kunnen aangewend worden voor Toegenomen afhankelijkheid van leveranciers 
kernactiviteiten 

Optimaal gebruik van kennis, apparatuur en ervaring 
van derden 

Flexibiliteit neemt toe; fluctuaties in werkaanbod 
kunnen beter worden geabsorbeerd 

Uitbesteden leidt tot een simpeler primair proces 
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Risico op communicatie en organisatorische 
problemen tijdens het overdragen van activiteiten naar 
derden 

Risico op het 'lekken' van informatie 
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Input van een onafhankelijke visie voorkomt 
kortzichtigheid 

Risico op sociale en juridische problemen in het geval 
van uitvoeren van activiteiten door derden 

Een deel van het bedrijfsrisico wordt overgeheveld -
naar derden 

De beschreven nadelen zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan toename van risico's. Deze risico's kunnen 
beheerst worden als men er, alvorens te beslissen tot uitbesteding, rekening mee houdt dat ze bestaan. 
Men zal van tevoren na moeten denken over het aanpakken van eventuele negatieve gevolgen en hier 
een oplossing voor bedenken. Ten eerste is een leverancier vaak ook afhankelijk van het inkopende 
bedrijf; ofwel wederzijdse afhankelijkheid. Dit kan leiden tot het besef dat beide partijen niet zonder 
elkaar kunnen. Monitoren van kosten kan op geplande tijdstippen door het in de gaten houden van een 
trend. Problemen met overdragen kunnen beheerst worden door dit proces goed te begeleiden. Het 
lekken van informatie is geen groot risico als kennisdeling een doel is. Sociale en juridische 
problemen in geval van uitvoering door derden kan in een contract worden afgedekt. 

De beslissing om uit te besteden kan een gemakkelijke beslissing zijn. Het daadwerkelijk uitbesteden 
is een ander verhaal en vereist grote aandacht en zorgvuldigheid van de uitbestedeode organisatie. 
Axelsson and Wynstra (2002) sommen een aantal punten op waarvan het belangrijk is er aandacht aan 
te schenken bij een uitbesteding. Hiertoe behoren strategische aspecten, prestatieaspecten en 
organisatorische aspecten. Met strategische aspecten wordt bedoeld de achterliggende reden(en) en 
doelstelling( en) van het uitbesteden. Deze reden moet duidelijk en in lijn zijn met de bedrijfsstrategie 
om zo de voordelen van uitbesteding optimaal te kunnen benutten. Prestatieaspecten zijn zaken als 
beschikbaarheid van personeel, interne mogelijkheden om de uitbesteding te besturen en productie- en 
transactiekosten. Tot slot zijn ook organisatorische aspecten zoals machtsverdeling, het bestaan van 
interne samenwerking en hiërarchie belangrijk. 

2.2.2 Voorafgaand aan bepaling sourcing strategie 

Van Weele (2007) beschrijft dat men, voordat een sourcing strategie wordt ontwikkeld, eerst een 
indeling op de portfoliomatrix van Kraljic (1983) dient te maken; ofwel een portfolioanalyse. Nadat 
duidelijk is in welke kwadrant een product valt gaat men over tot het opstellen van een sourcing 
strategie. Althans, dit is zo bij producten of fysieke goederen. Bij diensten zit er echter nog een stap 
tussen de portfolioanalyse en het bepalen van de sourcing strategie, namelijk het bepalen van het 
uiteindelijke gebruik van een te leveren dienst. Op basis van gebruik is een dienst te typeren volgens 
de typologie van Wynstra et al. (2006). 

Dus, om over te kunnen gaan tot het bepalen van de juiste sourcing strategie voor inkoop van een 
bepaalde dienst, dient een bedrijf dus in elk geval de volgende vragen te beantwoorden: 
1. Hoe wordt de dienst door de kopende organisatie gebruikt, wat is de toepassing binnen de 

organisatie? 
Beantwoording van deze vraag geschiedt door middel van het classificeren van diensten. Dit zal 
nader worden uitgewerkt in § 2.2.2.1. 

2. Wat voor soort dienst is het,? Hoe is de dienst te plaatsen in een portfoliomatrix? Het 
beantwoorden van deze vraag zal nader worden uitgewerkt aan de hand van het model van 
Kraljic. 
Het model van Kraljic zal aan bod komen in § 2.2.2.2 

De antwoorden op voorgaande vragen, in samenhang met enkele aanvullende omstandigheden, 
bepalen welke inkoopstrategie voor de betreffende dienst de meest optimale strategie is. Deze 
aanvullende relevante omstandigheden zijn weergegeven in§ 2.2.2.3. 

- 7-
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2.2.2.1 Classificatie 

Het is voor ondernemingen belangrijk om te realiseren welke diensten men inkoopt en wat de bijdrage 
daarvan is aan het hoofdproces. Een manier om diensten in te delen is ontwikkeld door Wynstra et al. 
(2006). Deze typologie stelt dat diensten in te delen zijn in vier groepen met betrekking tot het gebruik 
door de kopende organisatie. Wynstra et al. (2006) beschrijven een classificatiemodel met de 
dimensies (i) component, (ii) halffabricaat, (iii) instrument en (iv) consumptie. Belangrijke punten van 
analyse van de typologieën zijn doelstellingen van interactie, vereiste capaciteiten en inkoper
leverancier interface. 

(i) Component 
Een component dienst wordt rechtstreeks aan eindklanten van het inkopende bedrijf geleverd zonder 
aanpassing van de dienst. Het is hierbij de bedoeling dat component en eindproduct bij elkaar passen 
in termen van kwaliteit en kwantiteit. De leverancier moet kennis hebben van zijn eigen product 
(component), maar ook van het eindproduct. Tevens moet er afstemming zijn tussen de capaciteit van 
het leveren van de dienst en de vraag van de inkopende partij. In het interactieproces moeten naast 
inkoopspecialisten zowel mensen van productie als van marketing vertegenwoordigd zijn. 

(ii) Halffabricaat 
Een halffabricaat dienst wordt niet rechtstreeks aan klanten van de inkopende partij geleverd, maar de 
inkopende partij wijzigt de dienst nog voordat deze aan klanten beschikbaar wordt gesteld. Het is 
hierbij belangrijk dat de geleverde dienst afgestemd wordt op proces dat de inkopende partij gebruikt 
om de dienst aan te passen. Hiervoor moet de leverancier vergelijkbare capaciteiten hebben als 
leveranciers van componentdiensten. Bij het interactieproces zijn dezelfde vertegenwoordigers als bij 
componentdiensten. 

(iii) Instrument 
Een instrumentele dienst heeft directe invloed op het primairé proces van de inkopende organisatie. De 
belangrijkste doelstelling van interactie is de integratie (van de resultaten) van de dienst met het 
primaire proces van het kopende bedrijf. Hiervoor moet de leverancier het primaire proces van de 
kopende organisatie snappen. De uitdaging is om deze doelstelling te bereiken met een lagere 
frequentie van dienstverlening. 

(iv) Consumptie 
Een consumptiedienst beïnvloedt het primaire proces van de inkopende organisatie niet direct. Het 
doel is om de kopende organisatie zoveel mogelijk te faciliteren zodat de organisatie haar primaire 
taken kan uitvoeren. 

2.2.2.2 Portfolioanalyse 

Naast classificatie is van belang dat een onderneming bepaalt welk soort dienst wordt ingekocht. Een 
bruikbaar en veel geciteerd model is dat van Kraljic. Bij het gebruik van dit model kan men 
onderscheid maken tussen het inkopen van goederen/diensten op twee dimensies, financiële impact en 
toeleveringsrisico. Een in te kopen product valt op basis van deze dimensies in een kwadrant in het 
model. Het model is afgebeeld in Figuur 1. 

hoog hefboom strategisch 
Financiële impact 

laag routine bottleneck 

laag hoog 
Toeleveringsrisico 

Figuur 1 De Kraljic matrix (uit: Van Weele, 2002) 
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Ten eerste speelt de dimensie financiële impact een rol. Een in te kopen dienst met een klein aandeel 
in de omzet vereist een andere inkoopprocedure dan een dienst met een hoog aandeel in de omzet. Ten 
tweede moet de vraag gesteld worden hoe hoog het toeleveringsrisico is. Met andere woorden, zijn er 
veel of weinig leveranciers die een bepaalde dienst kunnen leveren. 

Als de financiële impact hoog is en er zijn veel aanbieders dan is het een hefboomdienst De 
leverancier gebruikt zijn macht als aanbieder van een dienst met een hoge waarde en kan zo 
aanbieders dwingen tot lagere prijzen. Als beide factoren als hoog aan te duiden zijn dan is er sprake 
van een strategische dienst. Op dezelfde manier is een dienst routine als er veel potentiële leveranciers 
zijn en de waarde relatief laag is. In geval van een lage waarde, maar een gering aantalleveranciers is 
er sprake van een bottleneck dienst. 

Een dienst dat gepositioneerd kan worden in het hefboom kwadrant moet via een andere sourcing 
strategie worden ingekocht dan een strategische dienst. Het verschil zit dan vooral in het 
toeleveringsrisico. Bij een hefboomdienst is dit risico heel klein. Men kan optimaal gebruik maken van 
concurrentie want er zijn genoeg partijen die kunnen leveren. Hier wordt dan ook vooral op prijs 
geselecteerd. Het primair selecteren op basis van inkoopprijs kan als gevolg hebben dat leveranciers 
aanbieden op de rand van de kostprijs, hopende winst te kunnen maken met veel productie. 
Tegelijkertijd weet men dat andere aanbieders hetzelfde zullen proberen om de opdracht binnen te 
slepen. Er volgt dus een biedingsstrijd. In tegenstelling tot hefboomdiensten is bij diensten die in het 
strategische kwadrant vallen, zijn kosten ook een belangrijke factor. De financiële impact is hier groot, 
maar van leveranciers tegen elkaar uitspelen is geen sprake. Er zijn simpelweg niet zoveelleveranciers 
die aan de wens van de inkopende partij kunnen voldoen. Het is zaak om de juiste partner te selecteren 
zodat men vrij zeker is van een goede levering. Bij selectie van leveranciers zullen naast prijs ook veel 
andere criteria een rol spelen. Strategische diensten zijn vaak diensten die op maat gemaakt worden 
door leveranciers. Verder is er in het algemeen sprake van een intensieve interactie en communicatie 
tussen opdrachtgever en leverancier. Dit is bij diensten in het algemeen het geval en zeker bij diensten 
met grote invloed op de waardepropositie die aan klanten wordt aangeboden. 

Het wil echter niet zeggen dat binnen ondernemingen diensten steeds op de juiste wijze benaderd 
worden. Het kan zijn dat een dienst met een hoge fmanciële impact en een hoog toeleveringsrisico 
toch als een hefboomdienst wordt ingekocht. Een voorbeeld is uitbesteding van ICT. Een ERF
systeem wordt in veel organisaties nog te gemakkelijk aangeschaft, terwijl deze applicatie heel sterk 
ingrijpt op het primaire proces van een organisatie. Maar ook de inkoop van consultancy wordt vaak 
gedaan zonder dat hierbij gebruik gemaakt wordt van de vakbekwaamheid van inkoopprofessionals. 
Een verklaring waarom diensten niet op de goede wijze worden ingekocht, kan zijn dat 
inkoopprofessionals vaak niet betrokken worden bij de inkoop van diensten (zie paragraaf 2.1.3), 
waardoor een onderbouwde inkoopaanpak ontbreekt. 

2.2.2.3 Overige relevante omstandigheden 

Gelderman en Van Weele hebben in 2003 een onderzoek gedaan op basis van case studies. Zij 
concluderen dat discussies over de positie in de matrix één van de belangrijkste stappen is bij het 
gebruiken van het model van Kraljic. Zij waarschuwen echter ook dat belangrijke strategische 
beslissingen niet genomen moeten worden op basis van slechts de twee dimensies van het model. De 
volgende aspecten moeten ook in ogenschouw worden genomen: 

• de gehele bedrijfsstrategie 
• de specifieke situatie op de leveringsmarkt (de eigenschappen van de marktpartijen) 
• de capaciteiten en intenties van individuele leveranciers 

Deze aspecten worden echter ook afgedekt door de classificatie van Wynstra et al. (2006). De 
bedrijfsstrategie is te vergelijken met de toepassing van de dienst ofwel de doelstelling van interactie. 
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De specifieke situatie op de leveringsmarkt refereert aan interactie die met specifieke marktpartijen 
noodzakelijk en mogelijk is. De capaciteiten zijn gerelateerd aan wat een leverancier moet kunnen 
leveren. 

2.2.3 Een sourcing strategie bepalen 

"Sourcing dient te leiden tot inkoop- en leveranciersstrategieën die bewerkstelligen dat de 
onderneming controle krijgt over haar toeleveranciers op zodanige wijze dat deze op korte termijn 
voldoen aan de prestatie-eisen en op langere termijn de organisatie ondersteunen bij het realiseren van 
haar bedrijfsstrategieën. Door middel van sourcing strategie zorgt de onderneming ervoor dat steeds 
meer omzet bij steeds minder leveranciers wordt ondergebracht. Dit zijn in de regel die leveranciers 
die aantoonbaar excelleren in de relatie met de eigen organisatie" (van Weele, 2007, p. 201). Dit citaat 
bevat elementen die aangeven wat het doel van een sourcing strategie zou moeten zijn, namelijk 
controle over leveranciers. In geval een product of dienst overvloedig beschikbaar is, is die controle te 
bereiken door middel van hevige concurrentie, maar in geval hier een toeleveringsrisico bestaat zal de 
sourcing strategie op een andere manier ingericht moeten worden. 

Het opstellen van een sourcing strategie heeft als doel om vast te stellen op welke manier de 
inkopende partij goederen of diensten van leverancier(s) wil verkrijgen. Een sourcing strategie valt 
daarmee uiteen in diverse strategische keuzes (Van Weele, 2007): 

1. Het aantal leveranciers; hierin wordt onderscheid gemaakt tussen single sourcing en multiple 
sourcing. Single sourcing is het kiezen voor één leverancier. Hierdoor wordt het kopende 
bedrijf afhankelijker van de leverancier. Bij multiple sourcing kiest men voor twee of meer 
leveranciers. Hoe meer leveranciers hoe kleiner de afhankelijkheid van een bepaalde 
leverancier. 

2. De locatie waar deze leveranciers werkzaam zouden moeten zijn; hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen regionaal, nationaaJ, of internationaaVwereldwîjd inkopen. De keuze hiervoor 
hangt onder andere af van de kosten en mogelijkheid van transport, de taal en de mate van 
interactie. 

3. De contractduur; contracten voor langere worden vaak gerelateerd aan partnerships. Hierbij 
hangt het af van de hoogte van specifieke investeringen. Een lange contractsduur maakt het 
makkelijker om een investering terug te verdienen. 

4. Of er sprake is van partnership tussen de inkoper en leverancier of concurrentie tussen 
leveranciers onderling; de keuze hiertussen hangt af van het aantal leveranciers waarvan men 
een dienst of product wil inkopen. Concurrentie is een mogelijkheid als er veel potentiële 
leveranciers zijn. Wenst men het product of de dienst te betrekken van één of twee 
leveranciers, dan is een partnership aan te bevelen. 

5. Of er een prestatie- of inspanningsafspraak tussen inkoper en leverancier moet worden 
gemaakt. Als er meer aspecten belangrijk zijn dan prijs dan is een prestatieafspraak beter 
passend. Hierin kan men alle relevante aspecten contractueel vastleggen. Er gelden dan ook 
geen standaardprijzen, omdat de prestatie vaak op maat geleverd wordt. 

Als men bovenstaande aspecten toepast op inkoop van diensten, vindt men dit terug in beschouwingen 
over de transactionele benadering vs. de relationele benadering. Dit zal nader uiteen worden gezet in 
de volgende paragraaf. 

2.2.3.1 Transactionele vs. relationele benadering 
Er is een groot verschil in de intensiteit van verschillende relaties tussen bedrijven. In literatuur wordt 
vaak geschreven over 'arm's length' vs. partnerrelaties ofwel de transactionele vs. de relationele 
benadering. De belangrijkste kenmerken van beide benadering zijn hieronder in Tabel 4 weergegeven. 
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Tabel 4 Transactionele vs. relationele benaderin 
Transactionele benadering 

Veel alternatieven 

Elke deal is nieuw, niemand zal profiteren van 
vroegere prestaties 

Uitbuiten van de potentie van concurrentie 

Korte termijn; 'arm's length', voorkomen dat 
men te dicht bij komt 

Vernieuwing en effectiviteit door wisselen van 
partner, kiezen van de meest efficiënte partner op 
elk moment 

Kopen van 'producten' 

7 Prijsoriëntatie, sterk in het krijgen van 
gunstige prijzen in goed gespecificeerde 
producten 

Afstudeerrapport 

Eén of weinig alternatieven 

Een deal is onderdeel van een relatie en de relatie 
is onderdeel van een netwerk 

Uitbuiten van de potentie van samenwerking 

Lange termijn met gezamenlijke ontwikkeling 

Vernieuwing en effectiviteit door samenwerking 
en 'teameffecten', combineren van middelen en 
kennis 

Kopen van 'mogelijkheden I oplossingen' 

7 Kosten- en waarde oriëntatie, sterk in het 
bereiken van lage kosten van leveren en 
ontwikkelen van nieuwe waarden 

"Over het algemeen kan er gezegd worden dat de nieuwe vorm van inkopen (relatie georiënteerd) 
beter is naarmate de indirecte kosten toenemen. Indirecte kosten kunnen voorkomen in de vorm van 
inkoop (transactie)kosten, transport, opslag, afval en afkeur. Hoe groter de directe kosten (kosten van 
het werkelijke product of de dienst) hoe relevanter de transactionele benadering wordt" (Axelsson en 
Wynstra, 2002). 

Dyer et al. (1998) stellen dat de traditionele manier van inkopen door de leverancier op armlengte te 
houden, langzaam aan het verdwijnen is en dat men meer naar de Japanse manier van 
leveranciersmanagement gaat. De traditionele manier leidt tot minimale afhankelijkheid van 
leveranciers en maximale onderhandelingskracht. Deze traditionele manier van inkopen is gelijk aan 
wat Axelsson en Wynstra (2002) de transactionele benadering noemen. Echter, de relationele 
benadering wint aan populariteit doordat bedrijven inzien dat zij door inkoop van belangrijke diensten 
een leverancier hard nodig hebben. Amerikaanse bedrijven zien bijvoorbeeld in dat de Japanse manier 
van inkopen hen een groot concurrentievoordeel heeft opgeleverd (Dyer en Ouchi, 1993) 

In het kader van diensten kan gesteld worden dat dienstinkoop door het interactieve karakter vaak een 
relationele benadering vereist. Echter bij minder complexe en minder strategische diensten is inkopen 
op prijs nog steeds geoorloofd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij consumptiediensten met een lage 
financiële impact en laag toeleveringsrisico. Een relationele benadering moet dus passen bij de 
situatie. 

In Figuur 2 is afgebeeld dat een strategische dienst impact heeft op de leveranciersstrategie (het 
strategische aspect) en op de manier van managen van inkoop en sourcing (het gaat om een dienst). 
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Strategische 

Invloed op / 
Leveranciersstrategie 

Voor sluiten contract: 

Sourcing strategie 

Na sluiten contract: 

Contract management -7 
relatiebeheer 

Managen van inkoop en 
sourcing (tactisch, 
operationeel) 
o.a. 

specificeren 
kwaliteit 
betrokkenheid 
leverancier 
interactie 

/ toepassing 

Inkoopstrategie voor het managen van een 
strategische dienst 
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Figuur 2 Model van verlening van een strategische dienst in relatie met keuze van inkoop en leveranciersstrategie 

2.3 Tactische inkoop 
Volgens Van Weele (2007) bestaat de inkoopfunctie uit een tactisch en operationeel proces. Dit 
onderzoek richt zich vooral op strategische vraagstukken, maar voor de volledigheid zal ook tactische 
en operationele inkoop besproken worden. De tactische inkoop bestaat uit specificeren, selecteren, 
contracteren. Alleen specificeren zal hieronder kort behandeld worden, omdat dit gerelateerd is aan 
een belangrijk aspect van de sourcing strategie, namelijk prestatiegericht inkopen. Axelsson en 
Wynstra (2002) schrijven in hun boek 'Buying Business Services' dat de specificatie voor het 
inkopen/aanbesteden van diensten op vier manieren kan. Namelijk door te specificeren op input, 
proces, output, of outcome. Dit is afgebeeld in Figuur 3. 

Met input georiënteerd specificeren wordt ook wel bedoeld 'competence procurement'. Hier 
onderscheiden zij twee vormen: inkoop van extra capaciteit en inkoop van specialistische 
competenties. 

Proces georiënteerd specificeren wil zeggen dat de klant heel precies specificeert welke activiteiten de 
leverancier uit moet voeren en welke minimale kwaliteitsniveaus bereikt moeten worden om het 
gewenste resultaat (output) te halen. De methode van definiëren vereist niet alleen dat de klant weet 
wat er nodig is (needs) en kan uitdrukken, maar ook dat de klant kan aangeven welke activiteiten 
uitgevoerd moeten worden door de leverancier om de beoogde functie te kunnen leveren. 

Output georiënteerd specificeren is gebaseerd op twee varianten: 
1. De functionele eisen van de dienst worden gehaald. De leverancier mag deze functionele eisen 

omzetten in activiteiten. De klant koopt een functie in en definieert de output. 
2. De leverancier probeert samen met de klant om helder te krijgen wat de behoefte van de klant 

is in termen van activiteiten en middelen, om de gewenste functionele kwaliteiten geleverd te 
krijgen. 

Outcome georiënteerd specificeren of resultaat voorschrijvende specificatie van diensten. Het zou 
moeten beschrijven wat de leverancier van de dienst tot stand moet brengen in monetaire termen. 
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Figuur 3 Model manieren van specificeren (uit Axelsson en Wynstra, 2002) 

2.4 Na sluiten contract I operationele inkoop 
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" " 

; 
; 

Afstudeerrapport 

In de traditionele inkoopfunctie spelen de stappen bestellen, bewaken en nazorg en evaluatie een 
prominente rol. Bij diensten is de operationele fase gericht op interactiepatronen. Zeker bij strategische 
diensten, waar de focus in dit onderzoek op ligt, is de interactiebenadering belangrijk om te 
behandelen. 

2.4.1 Interactiebenadering 
Dienstverlening heeft een interactief karakter. Hiermee wordt bedoeld dat een uitvoering van diensten 
afhankelijk is van hoe interactie tussen de kopende en verkopende partij verloopt. Deze interactie komt 
voornamelijk tot uitdrukking in de periode van daadwerkelijk samenwerken, nadat het contract is 
getekend. Interactie wordt hier gedefinieerd als alle communicatie tussen inkopende partij en 
leverancier. De belangrijkste beweegreden voor interactie tussen (individuen van) de koper en 
leverancier is om te communiceren over, coördineren en aanpassen van de activiteiten en middelen 
die bedrijven toewijzen aan en/of gebruiken in de relatie. Een goed verloop van interactieprocessen 
wordt belangrijker naarmate leveranciers en kopers elkaar meer nodig hebben om een goede 
uitvoering van het dienstverleningsproces te kunnen bewerkstelligen, dus naarmate de dienstverlening 
een sterkere uitwerking heeft op het product dat aan klanten wordt geleverd als resultante van het 
primaire proces. Om deze interactie te verbeteren is het belangrijk om relaties te hebben met 
leveranciers op een voortdurende basis. Bij diensten is er sprake van interactie tussen de inkopende 
partij en de leverancier van mensen, kennis, informatie en activiteiten op voortdurende basis (Wynstra 
et al., 2006). 

Een interactiepatroon tussen koper en leverancier bestaat uit afhankelijke en onafhankelijk variabelen. 
De afhankelijk variabelen zijn te verdelen in korte termijn aspecten zoals frequentie, intensiteit en 
hiërarchische en functionele scope van koper - leverancier contacten, en lange termijn aspecten zoals 
aanpassing van activiteiten en relatiespecifieke investeringen in bepaalde middelen. De afhankelijke 
variabelen zijn factoren waarvoor men een bepaalde configuratie kan kiezen. Er is immers een keuze 
te maken tussen korte termijn aspecten als de frequentie van interactie en de intensiteit hiervan. Ook 
lange termijn aspecten als aanpassing van activiteiten en relatiespecifieke investeringen zijn 
beïnvloedbaar en nader in te vullen (Wynstra et al., 2006). 

Onafhankelijke factoren kunnen beschouwd worden als een gegeven en zijn veel moeilijker te 
beïnvloeden. Als onafhankelijke variabelen in het interactieproces zijn drie groepen variabelen aan te 
wijzen: 

1. Karakteristieken gerelateerd aan de atmosfeer in de relatie 
2. Algemene omgevingsfactoren (bijv. het aantal alternatieve partners) 
3. Karakteristieken van de betrokken organisaties zelf 
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In Figuur 4 is afgebeeld hoe de beschreven processen met elkaar samenhangen. Hierbij wordt duidelijk 
dat er verschillende gebieden van analyse mogelijk zijn en dat de invulling van de verschillende 
onderdelen invloed op elkaar hebben. Het interactieproces is dus afhankelijk van hoe de inkopende en 
kopende organisatie eruit ziet, maar ook hoe de omgeving en de atmosfeer eruitzien. 
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Figuur 4 Afbeelding van afhankelijke en onafhankelijke factoren met betrekking tot de interactie tussen organisaties 

Er zijn twee factoren aan de hand waarvan het optimale interactie- en communicatiepatroon tussen 
kopers en leveranciers van diensten bepaald kan worden. Dit zijn de complexiteit van de dienst en het 
type oplossing en de manier waarop een dienst wordt gebruikt door de kopende organisatie (Wynstra 
et al., 2006). Een meer of mindere mate van complexiteit en! of een bepaalde wijze van gebruik van 
een dienst bepalen welke configuratie voor de hierboven beschreven variabelen gekozen dient te 
worden. Een complexe dienst die als toepassing heeft dat rechtstreeks aan eindklanten geleverd wordt, 
vereist een nauwe lange termijn relatie waarin er sprake is van een evenwichtige machtsverdeling, en 
waar samengewerkt wordt op basis van gedeelde verwachtingen. Daarbij moeten de organisaties qua 
eigenschappen matchen en moet de markt zo zijn dat samenwerking mogelijk kan worden gemaakt. 

Conclusie 

Paragraaf 2.1 heeft het karakter van diensten nader omschreven met als doel een beter inzicht te geven 
in de plaats die diensten innemen in het inkoopgebied. Er is in paragraaf 2.1.1 begonnen met het 
schetsen van de achtergrond van diensten. Er is een definitie naar voren gebracht, de relevantie van 
diensten in de huidige economie is beschreven waarna enkele 'drivers' achter de toename van diensten 
zijn toegelicht. In paragraaf 2.1.2 zijn eerst de bijzondere eigenschappen van deze uiteengezet die 
ertoe leiden dat inkoop van diensten als moeilijker wordt ervaren dan inkoop van goederen. 
Uitbesteding is behandeld, omdat dit voor diensten de meest gebruikte vorm van inkoop is. De 
behandelde typologie om diensten te classificeren is gebaseerd op het gebruik van de dienst. Elk van 
de vier typen diensten representeert een specifiek gebruik in het proces van de kopende partij en een 
hieraan verbonden interactiepatroon. Dit gebruik bepaalt voor een groot deel de te volgen strategie van 
inkopen, de sourcing strategie. 

Om diensten op een goede manier in te kopen moet een sourcing strategie worden opgesteld. De 
sourcing strategie bestaat uit vijf factoren waarvoor een keuze moeten worden gemaakt. Deze keuze 
hangt af van hoe een dienst gebruikt zal worden door de inkopende partij en hoe de dienst 
gepositioneerd is in de matrix van Kraljic. Verder moet de sourcing strategie in lijn liggen met 
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bedrijfsdoelen om het draagvlak in de organisatie te hebben. Naast strategische keuzes voor inkoop 
van diensten, is het tactische proces van specificeren van cruciaal belang. De manier van specificeren 
hangt hier weer af van de configuratie van de sourcing strategie. Ten slotte moet aan de hand van de 
interactiebenadering het interactiepatroon in de operationele fase van het contract worden bepaald. 
Deze theorie gaat uit van de veronderstelling dat er voortdurend interactie plaatsvindt bij 
dienstverlening en dat deze interactie inherent is aan het karakter van diensten 

Kortom, diensten waarvan het gebruik een sterke relatie heeft met het primaire proces van een 
organisatie of waar de dienst rechtstreeks aan klanten wordt geleverd en waarvan de financiële impact 
en het toeleveringsrisico hoog is, kunnen aangemerkt worden als kritische strategische dienst. Voor 
deze strategische dienst moet een bijpassende configuratie van de sourcing strategie worden gekozen. 
Hoe deze sourcing strategie er in detail uit zou moeten zien, zal later in dit rapport naar voren komen. 
Op basis van de literatuur studie wordt verwacht dat een kritische strategische dienst wordt geleverd 
door één of een paar leveranciers, die dichtbij het kopende bedrijf acteren, waarmee een contract voor 
langere tijd op basis van een partnership wordt aangegaan waarbij een prestatiecontract als basis voor 
het optimaal uitvoeren van de dienst fungeert. 

Tul Te.r..hn i ~r.h~ \Jn h·~ r~it~ il e Eindhove n . . . 
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3 Onderzoeksaanpak 
In dit hoofdstuk zal de onderzoeksaanpak aan de orde komen. De gebruikte onderzoeksmethoden 
zullen worden toegelicht. Ook zal het onderzoeksmodel en de planning worden gepresenteerd. 

3.1 Algemene onderzoeksvraag 
Het ontwikkelen van een onderzoeksvraag is een iteratief proces. Omdat het project in het begin 
probleemgestuurd is geweest, was de algemene onderzoeksvraag in het begin van het project nog niet 
helemaal helder. Vanuit de interesse van de onderzoeker is het onderzoek initieel gericht geweest op 
relaties tussen een inkopend bedrijf en leveranciers, met de focus op samenwerkingsrelaties. Naarmate 
het in de oriëntatie duidelijker werd dat strategische diensten een specifieke inkoop- en 
samenwerkingsaanpak vereisen, is de algemene hoofdvraag geconstrueerd: 

Hoe kan een onderneming samenwerken met een leverancier van kritische en strategische diensten 
met als doel zoveel mo eli "k waarde voor klanten te creëren te en minimale kosten? 

Deze vraag is onderzocht in een bedrijfscontext. Meer details over dit onderzoek worden 
gepresenteerd in de volgende paragrafen en kenmerken van het onderzochte bedrijf worden 
beschreven in hoofdstuk 4. 

Enkele algemene subvragen zijn: 
• Hoe ziet de huidige strategie van samenwerking eruit? 
• Wat is er nodig om de samenwerking te verbeteren? 
• Gaat een andere samenwerking meer kosten? 
• In hoeverre is prestatiegericht inkopen mogelijk in deze markt? 
• Hoe is innovatie te bevorderen? 

3.2 Case study 
Het onderzoek is vanaf het begin gericht op verbetering van de huidige situatie. Daarvoor is eerst 
probleemsignalerend, daarna diagnostisch en daarna ontwerpgericht onderzoek gedaan (Verschuren en 
Doorewaard, 1998). Als onderzoeksstrategie is gekozen voor een case study bij een groot bedrijf dat 
diensten reeds heeft uitbesteed. De keuze voor deze strategie is gemaakt op basis van behoefte naar 
diepgaand onderzoek en omdat een groot aantal te onderzoeken objecten voor het doen van een 
survey, niet aanwezig was. Verschuren en Doorewaard (1998, p. 169) geven de volgende definitie van 
een case study: 

"Een case study is een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand inzicht 
te krijgen in een of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen. Deze objecten of 
processen kunnen zijn een organisatie, een bedrijf, de totstandkoming van een bepaalde wet, 
de locatiekeuze van een stortplaats, enzovoort". 

Voor een beter begrip van case studies, zal een aantal belangrijke kenmerken toegelicht worden. Deze 
kenmerken zijn gebaseerd op Verschuren en Doorewaard, (1998) 

1. Een klein aantal onderzoekseenheden; het gaat in dit onderzoek om één onderzocht geval. 
2. Een arbeidsintensieve benadering; de onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij casestudy 

onderzoek zijn vaak heel arbeidsintensief van aard. Dit kan nadelig zijn in geval er meerdere 
cases bestudeerd worden. 

3. Meer diepte dan breedte; doordat case study onderzoek zich op een klein aantal objecten richt 
is dit onderzoek vaak diepgaand. Men wil zoveel mogelijk factoren die met de case te maken 
hebben, in kaart brengen. 

4. Een selectieve ofwel strategische steekproef; de steekproef wordt heel gericht gekozen om de 
gestelde probleemstelling zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken onder respondenten. 

~ Y"' 
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5. Kwalitatieve gegevens en dito onderzoeksmethoden; casestudy onderzoek leent zich niet voor 
grootschalig kwantitatief onderzoek met een omvangrijke steekproef. De methoden en 
gegevens zijn vaak kwalitatiefvan aard. 

6. Een open waarneming op locatie; er wordt geen onderzoek datacollectieinstrument (bv. een 
vragenlijst) verstuurd, maar de waarneming vindt plaats op locatie van de te onderzoeken 
objecten. 

3.3 Onderzoeksmodel 
In Figuur 5 is het gebruikte onderzoeksmodel afgebeeld. Dit model is schematisch opgezet en omvat 
grofweg drie fasen in het onderzoek. De oriëntatie-, analyse- en ontwerpfase. De output van de 
oriëntatiefase levert de input van de analysefase. Ten slotte zal een probleemdiagnose leiden tot het 
ontwerpen van een oplossing voor dit probleem. In Figuur 6 is de planning van het project in de tijd 
uitgezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van een project management tooi, namelijk het Gantt Chart. De 
taaknamen ('Task Names') in de Figuur komen ongeveer overeen met de in Figuur 5 gedefinieerde 
fasen. Aanvullend is een literatuuronderzoek uitgevoerd dat los is opgeleverd naast dit eindrapport. 
Zoals te zien is in de Figuur 6 zijn sommige fasen in het project parallel aan elkaar verlopen. 
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Q407 I Q1 llfl I Q2 08 I ID Task Name Statt Finish Ou ration ... I I I I I I I I I nov dec Jo<> ,.. mrl opr mol (un /UI 

1 Oriäntaüe deel 1 15-10-2007 23-1 1-2007 6w 

2 
Literatuuronderzoek 

19-11-2007 11-1-2008 8w (bijzondere opdraàlt) 

3 Oriêntatie deel 2 2-1-2008 18-1-2008 2w3d c:.:::=J 

4 Analyse probleemgebieé 21-1-2008 16-4-2008 12w3d 

5 Aanvullend 
17-4-2008 9-5-2008 3w 2d ~ lijeratuuronderzaek 

6 
Ontwerpen oplossing + 

17-4-2008 25-7-2008 14w2d ((.) i .... , ................ , ... .(.( 
im~ementatieplan 

7 Schrijven eindrapport en 1-7-2008 18-8-2008 
eindpresentatie 

Figuur 6 Planning afstudeerproject (Gantt Chart) 

3.4 NedTrain 
Er is gekozen om onderzoek te verrichten naar de inkoop van treinreiniging bij NedTrain. In deze 
paragraaf zal toegelicht worden waarom NedTrain een goede case is geweest voor dit onderzoek. 
Treinreiniging is een interessante vorm van dienstverlening die momenteel is uitbesteed aan 
reinigingsbedrijven. Waarom wordt er onderzoek bij NedTrain gedaan? NedTrain zit midden in een 
veranderingsproces ten aanzien van treinreiniging. De versnipperde organisatie van reiniging is 
gedurende het project gecentraliseerd binnen de serviceorganisatie en er is een overlegstructuur 
opgezet met NedTrain en de gecontracteerde reinigingsbedrijven. De uitdaging voor de toekomst is 
om een manier te vinden waarop reinigingsbedrijven niet slechts uitvoerders zijn van wat NedTrain 
specificeert, maar dat reinigingsbedrijven in het reinigingsproces meer zelf gaan bepalen. De context 
waarin reiniging plaatsvindt, is een onderbaudssetting waarin technisch onderhoud hoog in het 
vaandel staat. Technisch specificeren is een competentie die men voor reiniging al jaren toepast, echter 
deze manier van inkopen geeft de markt weinig speelruimte in het maken van innovatieve keuzes. 
NedTrain speelt dus met de vraag hoe reiniging op een andere manier ingekocht kan worden zodl,lt de 
beoogde doelen gehaald worden. Deze doelen karakteriseren zich door termen als ontzorging, 
kwaliteit en, innovatie. Met ontzorging wordt binnen NedTrain bedoeld dat aan leveranciers een 
grotere rol in het reinigingsproces wordt toegekend. De term kwaliteit refereert aan een verbetering 
van de kwaliteitsperceptie van reiniging die klanten hebben. Innovatie kan zowel product- als 
procesinnovatie zijn. 

Ondanks dat er het afgelopen jaar bij het topmanagement meer aandacht is gekomen voor de kwaliteit 
van reiniging (als gevolg van lage klantwaardering van reiniging en financiële problemen bij 
NedTrain), bleek in de oriëntatiefase, dat er nog steeds sterk gefocust wordt op kosten. Men heeft 
binnen NedTrain echter de indruk dat er naar andere manieren gezocht moet worden om besparingen 
te bereiken. Als er nog bespaard zou moeten worden is dit te bereiken door: 

minder schoon te maken 
slimmer schoon te maken in samenwerking met leveranciers 

Minder schoonmaken is geen optie, dit zou resulteren in een onacceptabel kwaliteitsniveau en 
waardering van de reiziger. Wel kan er wellicht slimmer worden schoongemaakt. Hierbij kan gekeken 
worden of er ergens onnodige kosten worden gemaakt, die geëlimineerd kunnen worden. Ook kan 
samenwerking met leveranciers een oplossing bieden. Zij zijn immers de specialist op het gebied van 
reiniging. Uit de oriëntatie bleek onder andere dat de visie op reiniging niet helder is. Aan de hand van 
gesprekken met begeleiders van NedTrain en de universiteit is geconcludeerd dat dit het belangrijkste 
probleem is. Het probleem is als volgt geformuleerd: door focus op technologie heeft NedTrain geen 
heldere visie op hoe men om moet gaan met reiniging. 

De ernst van het probleem is niet zodanig dat men heel acuut moet handelen. Wel is het zo dat er 
vanuit het top management en de interne klant NS Reizigers, veel druk gezet wordt om de reiniging 
kwalitatief te verbeteren. NedTrain wil outputsturing gebruiken om de reiniging aan te sturen. De 
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probleemeigenaar is de manager reiniging. Hij coördineert alle activiteiten betreffende reiniging van 
treinen. 

Het onderzoek is geïnitieerd door de afdeling inkoop binnen NedTrain. Deze afdeling houdt zich bezig 
met de inkoop van verscheidene goederen en diensten. De afdeling is onderverdeeld in inkoop met 
betrekking tot treinen (hier gaat het hoofdzakelijk om onderdelen die belangrijk zijn voor het 
onderhoud van treinen), inkoop van goederen en diensten die niet aan de trein vastzitten (facilitaire 
inkoop) en inkoop van reiniging. Figuur 7 geeft de inkooporganisatie van de NS groep weer. Hieruit 
blijkt dat inkoop NedTrain functioneel onder Concerninkoop valt. De inkoop-afdeling van NedTrain 
opereert overigens wel zelfstandig, maar probeert overlap met het concern zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

~------------

1 
I 
I 
I 

• RoUend MateriMI 
• Energie I Brandstof 

·lnstandhouárng 
(onderdelen) 

• Niet·treingebonden 
·~iniging 

• HurMn Resources derden 
·ICT 
·Facilitair 
• FiMt~Ciêle Oiensten 
• Bouw en Onderhoud 
• Communicatie en Drukwerft 
• Vervoer (klantgebonden) 

Figuur 7 Structuur van de inkooporganisatie binnen de NS groep (bron: intranet NedTrain) 

Voor NedTrain is het belangrijk om door middel van dit onderzoek naar samenwerking tussen 
leveranciers en NedTrain, erachter te komen hoe NedTrain het reinigingsproces kan innoveren zodat 
dit leidt tot kostenbesparing op de lange termijn. Het onderzoek zal dus een analyse bevatten van de 
interne en externe situatie en een ontwerp om te komen tot een innovatiever reinigingsproces. 

Aan de hand van de algemene onderzoeksvraag (gedefinieerd in paragraaf 3.1) en de wensen van 
NedTrain is de onderzoeksvraag uit paragraaf 3.1 specifiek gemaakt voor de situatie van NedTrain. 
Deze luidt als volgt: Hoe moet NedTrain samenwerken met (bestaande) leveranciers om het 
reinigingsproces te innoveren met als doel het creëren van waarde voor eindklanten tegen minimale 
kosten ? Deze vraag wijkt iets af van de algemene hoofdvraag. Innovatie is erin opgenomen omdat 
men dit bij NedTrain een belangrijk doel vindt. Aansluitend zijn thema's gedefinieerd om het 
onderzoek binnen de case NedTrain richting te geven. Deze thema's zijn hieronder in Tabel 5 
gedefinieerd. De thema's zijn gebruikt om vragen te definiëren voor de interviews in de analyse fase 
en zijn tot stand gekomen in overleg met begeleiders en als output van de oriëntatiefase. 

Tabel 5 Thema's onderzoek 
Wat is de huidige strategie van reiniging? 

Hoe ziet het reinigingsproces van NedTrain eruit? 
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Hoe is de huidige samenwerking tussen reinigingsbedrijven onderling en met NedTrain? 

Wat is er nodig om tot samenwerking te komen? 

Outputsturing: 
Wat betekent outputsturing voor de verschillende belanghebbenden en hoe staat dit in verband met 
de manier van samenwerken? 

In hoeverre zijn reinigingsbedrijven in staat om de transitie van inspannings- naar prestatiegericht 
werken te ondergaan? 

Gaat outputsturing geld kosten? 

Hoe krijgt men bij outputsturing de output zo gedefmieerd dat het gewenste en beoogde proces 
wordt uitgevoerd in termen van een kosten/kwaliteit verhouding/prestatie? 

Innovatie: 
Hoe innovatief zijn reinigingsbedrijven? 

Heeft het reinigingsbedrijf ervaring met innovatie bij andere klanten? 

Wat is de relatie tussen outputsturing en innovatie? 

De bevindingen van interviews zullen besproken worden in hoofdstuk 5. In de volgende paragraaf zal 
ingegaan worden op de belangrijke kenmerken van de huidige situatie met betrekking tot reiniging. De 
beschrijving van deze kenmerken zijn gaandeweg het project geformuleerd en niet rechtstreeks te 
herleiden naar een fase of onderzoeksmethode in het onderzoek. De beschrijvingen zijn veelal tot 
stand gekomen met behulp van data aangeleverd door direct betrokkenen bij reiniging. 

3.5 Data collectie methoden 
In dit onderzoek zijn kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Het doel is om inzichtelijk te krijgen 
hoe de huidige interne processen (binnen NedTrain) en externe processen (naar de leverancier) met 
betrekking tot reiniging ingericht zijn. De specifieke gebruikte methodes en onderzochte informatie 
zijn toegelicht in de komende secties van pararaaf 3.5. 

3.5.1 Documenten onderzoek 
De volgende documenten zijn gebruikt in het onderzoek: 

procedures of werkbeschrijvingen 
organisatieschema's 
notulen van vergaderingen 
documenten die inzicht geven in de kosten van reiniging. 
allerlei data over kwaliteit van reiniging, normtijden voor reiniging, planning van treinen, etc. 

3.5.2 Interviews 
Interviews vs. enquêtes 
Interviews zijn vooral bruikbaar als doorvragen essentieel is en wanneer meningen van mensen 
getoetst moeten worden. In Emans (1990) worden een aantal voordelen en nadelen ten opzichte van 
enquêtes genoemd. Voordelen van interviews zijn: 

mogelijkheid tot toelichten van het antwoord 
mogelijkheid tot het stellen van veel open vragen 
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het leidt tot minder ontbrekende gegevens 
standaardisatie als het bepalen van volgorde is te bepalen door de interviewer 

Nadelen zijn dat interviews arbeidsintensiever zijn, ondervraagden moeten tijd maken, er is kans op 
intervieweffecten en sociaal wenselijke antwoorden. Deze effecten zijn zoveel mogelijk voorkomen 
door een objectieve positie in te nemen met als primair doel informatie verzamelen. Er is ook niet 
ingegaan op eventuele vragen van de geïnterviewde betreffende de mening van de onderzoeker. 
Kwalitatieve methoden zijn vooral van belang bij het onderzoeken van mensen, groepen en 
organisaties en samenlevingen (van Aken et al. 20032

; Saunders et al. 2000; Emans, 1990). Daarbij wil 
men bijvoorbeeld te weten komen hoe mensen over bepaalde zaken denken, wat ze zouden willen 
bereiken en welke strategieën ze daarbij gebruiken. 

Werkwijze 
Bij interviewen zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn gestructureerde, semi-gestructureerde en 
ongestructureerde interviews mogelijk. Er is gekozen voor interviews waarbij thema's zijn bepaald en 
daarbij een aantal richtinggevende open vragen. Aan de hand van het gegeven antwoord is steeds 
geëvalueerd of er doorgevraagd moest worden of dat verduidelijking noodzakelijk was. 

Er zijn oriënterende interviews uitgevoerd in de oriëntatie- en in de analysefase. Oriënterende 
ongestructureerde interviews van ongeveer een uur hebben plaatsgevonden met directe betrokkenen op 
basis van thema's en steekwoorden. Het doel van deze interviews was om informatie over de 
algemene problematiek te verzamelen en als input te gebruiken voor de analysefase waarin diepte
interviews zijn gehouden. De diepte-interviews van ongeveer anderhalf uur zijn semi-gestructureerd 
afgenomen. Interviews zijn gehouden onder belanghebbenden binnen NedTrain en NS en met externe 
partijen. Hiervoor zijn vragenlijsten opgesteld op basis van thema' s (zie bijlage 2). De vragenlijsten 
zijn aangepast aan de kennis en functie van de geïnterviewde. Alle interviews zijn opgenomen en 
direct erna letterlijk uitgewerkt aan de hand van de opname en aanvullende aantekeningen. In twee 

· gevallen werd geen toestemming gegeven voor opname en zijn er alleen aantekeningen gemaakt. De 
uitwerkingen van de interviews, opgemaakt aan de hand van aantekeningen en opnames, zijn aan de 
geïnterviewden ter verificatie toegezonden. Eventuele opmerkingen zijn in de uitwerking verwerkt 
alvorens deze te analyseren. 
Interne interviews: 

leden van het hoger management (directeur NedTrain en directeur Operations); het doel was 
om de visie van hoger management peilen en om in te schatten of er ondersteuning van de 
directie is. 
contractmanagers (CM zuid-west en CM midden-oost) willekeurig gekozen 
medewerker van NS Reizigers; degene die bij NSR aanspreekpunt is van reinigingszaken 

Externe interviews: 
midden en hoger management van reinigingsbedrijven; gecontracteerde partijen met 
ervaringen met NT 

Verder zijn er nog gesprekken gevoerd met experts ten aanzien van het aanbestedingsrecht. Deze 
gesprekken zijn gevoerd om meer inzicht te krijgen in de betreffende regelgeving. 

3.5.3 Participerende observaties 
Er is geobserveerd hoe de samenwerking in een half jaar tussen NedTrain en leveranciers is verlopen 
in een maandelijkse vergaderingen/overleggen (Cleaning Counsels). Daarnaast is er één nacht 
onderzoek gedaan op een operationele locatie samen met een contract manager. Dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden op een onderhoudslocatie van NedTrain. 

2 
Aken Van J.E. et al.(2003) , Collegedictaat Bedrijfskundige Methodologie JZ350, Technische Universiteit Eindhoven, 

faculteit TM 
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3. 6 Data analyse 
Data-analyse van kwalitatieve interviews is een tijdrovende klus. Om een goede representatie van het 
interview te verkrijgen zijn alle interviews, waar toestemming gegeven is, opgenomen. Dit heeft geleid 
tot veel data. Om de data te ordenen is gebruik gemaakt van Excel. Eerst zijn antwoorden samengevat 
tot korte en bondige zinnen waarbij de hoofdboodschap bewaard is gebleven. Hierna zijn de zinnen 
toegewezen aan een categorie. Deze categorieën zijn gegroepeerd waardoor alle data van één categorie 
bij elkaar komt. Dit is voor elk interview op dezelfde manier gedaan. Aan de hand van bewerkingen 
van alle interviews is gekeken of data uit verschillende interviews samengenomen kon worden om 
verbanden te kunnen ontdekken. De gekozen categorieën kwamen grotendeels overeen met de thema's 
waarvoor specifieke vragen zijn ontwikkeld. Uiteindelijk is data van categorieën die het vaakst 
voorkwam, gebruikt voor analyse. Hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk 5. 

3. 7 Kwaliteit van het onderzoek 
Er worden drie onderzoekscriteria besproken Dit zijn controleerbaarheid, validiteit en 
betrouwbaarheid. Controleerbaarheid is een voorwaarde voor het kunnen bepalen van de validiteit en 
de betrouwbaarheid. Dit houdt in dat de methode van onderzoek wordt beschreven. Dit is reeds gedaan 
in voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk. 

Validiteit 
Constructvaliditeit 
De constructvaliditeit kan verhoogd worden door de gebreken die bij inspectie of bij het voorleggen 
van het meetinstrument aan anderen aan het licht gekomen zijn, te verhelpen (Van Aken et al., 2003, 
pg. 73). In dit onderzoek is dat gebeurd door middel van de volgende acties: 

De vragenlijsten zijn voorgelegd aan expert (begeleider TU/e) en gebreken zijn hierna 
aangepast. 
Om de samenwerking goed te kunnen onderzoeken is ervoor gekozen om niet alleen vanuit de 
kopende organisatie te werken, maar ook leveranciers te onderzoeken ( dyadisch perspectief) 
Verificatie van uitwerking interviews 
Er is in dit onderzoek invulling gegeven aan triangulatie van gegevens door gebruik te maken 
van verschillende gegevensbronnen zoals documentenonderzoek, interviews & gesprekken en 
observaties. 

Interne validiteit 
Een bepaalde conclusie over een causaal verband is intern valide als er goede redenen zijn om aan te 
nemen dat het ene verschijnsel inderdaad een oorzaak is van het andere verschijnsel (Van Aken et al., 
2003). De interne validiteit is verhoogd door middel van regelmatig overleg met experts (begeleiders) 
over bevindingen en conclusies die hieraan verbonden zijn. Ook is literatuur gebruikt om bevindingen 
aan te spiegelen om zo de juiste conclusies te kunnen trekken. Door reiniging intern en extern onder de 
loep te nemen en door verder te kijken dan alleen naar outputsturing, is de interne validiteit van het 
onderzoek verhoogd. 

Externe validiteit 
Dit verwijst naar de mate waarin bepaalde conclusies kunnen worden gegeneraliseerd naar andere 
personen, organisaties, situaties en tijdstippen (Van Aken et al., 2003). Het onderzoek van NedTrain 
heft zich afgespeeld in een specifieke context met specifieke uitdagingen. Deze specifieke uitdagingen 
zijn vooral van logistieke aard. De conclusies zijn echter niet afhankelijk van een logistieke situatie. 
Voor diensten met een strategisch en kritiek karakter qua gebruik, kan dezelfde sourcing strategie 
worden geïmplementeerd. Overigens is het aanwenden van een sourcing strategie voor elke 
uitbesteding of inkoop van diensten aan te bevelen, omdat dit inkopers ertoe dwingt om expliciet over 
bepaalde inkoopkeuzes na te denken. 
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Herkenbaarheidsvaliditeit 
Dit wordt niet veel besproken in traditionele methodologische literatuur, maar is wel van groot belang 
bij praktijkonderzoek. Met herkenbaarheidsvaliditeit wordt verwezen naar de mate waarin betrokkenen 
zich herkennen in het beeld dat wordt opgeroepen door een onderzoek. De bedrijfsbegeleider en 
andere betrokkenen binnen NedTrain hebben zich kunnen vinden in de bevindingen die zijn gedaan en 
het ontwerp dat ontwikkeld is. Ook de begeleider van de universiteit die de situatie bij NedTrain kent, 
heeft zich kunnen vinden in de bevindingen en het ontwerp. 

Betrouwbaarheid 
De mate van herhaalbaarheid geeft aan hoe betrouwbaar het onderzoek is. De betrouwbaarheid is 
verhoogd door het opstellen van een onderzoeksmodel, definiëren en vastleggen van thema's en 
vragenlij sten. 
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4 Case NedTrain 
In het vorige hoofdstuk is de aanpak van het onderzoek aan bod gekomen waarin ook is uitgelegd dat 
er een case study bij NedTrain is uitgevoerd en waarom deze studie bij NedTrain heeft 
plaatsgevonden. In paragraaf 4.2 zullen kenmerken van de huidige reinigingsorganisatie en de manier 
van inkopen besproken worden. Allereerst zal een korte introductie van het bedrijf NedTrain worden 
gegeven. 

4.1 NedTrain algemeen 
NedTrain is een 100% werkmaatschappij van Nederlandse Spoorwegen (NS). Op meer dan 30 locaties 
in Nederland onderhoudt NedTrain 7 dagen per week, 24 uur per dag, spoorvoertuigen. Deze locaties 
zijn onderverdeeld in service- en onderhoudslocaties en revisiebedrijven. NedTrain is opgericht in 
1839 als onderdeel van deNSen is in 1999 een besloten vennootschap geworden binnen de NS-groep. 
Werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht voor de markt van het reizigersvervoer, maar ook voor 
het goederenvervoer. Voor treinen in de reizigersmarkt vindt plaats: 

lange termijn onderhoud en moderniseringsprojecten 
korte termijn onderhoud 
instandhoudingsmanagement 
services 

Instandhoudingsmanagement is de afdeling die concepten uitwerkt en vastlegt met als doel het 
garanderen van een bepaalde termijn dat een trein in stand gehouden kan worden. Verder zorgt 
NedTrain voor componentenrevisie. Dit is een erg belangrijke schakel in de hoofdactiviteit: het zorgen 
voor veilige, betrouwbare en inzetbare treinen. NedTrain heeft verschillende partijen in het reizigers
en het goederenvervoer als klant. Van al deze bedrijven is NS reizigers de grootste klant. Dit project 
focust zich dan ook op de reinigingsactiviteiten die NedTrain voorNS reizigers uitvoert. Voor dit 
bedrijf verzorgt NedTrain al het onderhoud, maar ook de instandhouding van het materieel. De 
organisatie van de NS groep is hieronder weergegeven in Figuur 8. Deze figuur geeft aan welke positie 
NedTrain inneemt binnen het concern NS. 

NS Reiz.lgers 

NSHispeed 

NedRailways 

NedTrain 

Knooppunt
ontwlkkdng 

NSPoort 

Figuur 8 Organisatiestructuur NS groep (bron: intranet NedTrain) 

Strukton 

NedTrain is van oudsher een technologie georiënteerd bedrijf. De kerncompetentie is technisch 
onderhoud van treinen. Hiernaast verzorgt NedTrain ook de dienst van treinreiniging. Dit werd tot 
twee decennia geleden gedaan door mensen die in dienst van NedTrain werkten. Ongeveer 10 á 15 jaar 
geleden is echter de keuze gemaakt om reiniging van treinen uit te besteden. Deze beslissing is 
gemaakt om kosten te kunnen besparen op reiniging. Men is vanaf dat moment een periode gaan 
werken met één reinigingsbedrijf. Later is men Nederland gaan verdelen in percelen en gebieden en 
zijn er meer partijen bijgekomen waaraan reiniging is uitbesteed. Momenteel werkt NedTrain met vijf 
grote reinigingsbedrijven. 
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4.2 Huidige situatie NedTrain 
In deze paragraaf zullen eerste kenmerken van de reinigingsbranche worden geschetst. Daarna zal de 
reinigingsorganisatie en het reinigingsproces worden toegelicht in paragraaf 4.2.1. Daarna zal aan de 
hand van de aspecten van een sourcing strategie de huidige situatie worden beschreven gevolgd door 
specifieke eigenschappen van treinreiniging en informatie over de reinigingsmarkt 

4.2.1 Kenmerken reinigingsbranche 
De reinigingsmarkt is een grote markt met vooral heel veel kleine bedrijven. Reinigingswerk is 
mensenwerk. Het is werk dat een groot beslag legt op menselijke capaciteit. Veel reinigingsactiviteiten 
zijn heel moeilijk te automatiseren. Hieronder zijn enkele elementen van de markt beschouwd 3• 

Trends 
•!• Schaalvergroting; meer fusies en overnames en ook strategische samenwerking. Het is niet 

duidelijk of hier strategische samenwerking tussen reinigingsbedrijven onderling bedoeld 
wordt of tussen reinigingsbedrijven en opdrachtgevers. 

•!• Steeds kortere contracttermijnen. Gemiddelde is 3 jaar. Motieven zijn flexibiliteit en reductie 
van kosten. 

•!• Strengere veiligheidseisen. Dit verhoogt de kostprijs voor bepaalde diensten. 
•!• Daling in ziekteverzuim van 12% naar 6% door wetgeving en betere arbeidsomstandigheden. 
•!• Outsourcing is in de schoonmaakbranche een sterk ontwikkelde markt (meer dan 60% van de 

markt). 

Kansen en bedreigingen 
•!• Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aangepast. De markt 

reinigingsbedrijven voor thuiszorg is voortaan gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit biedt 
kansen voor de reinigingsbedrijven, want ook reinigingswerkzaamheden zullen decentraal 
worden aanbesteed. 

•!• Met name grotere opdrachtgevers wensen steeds vaker maar met een beperkt aantal partijen 
(toeleveranciers) zaken te doen. Vooral de landelijk of regionaal opererende 
reinigingsbedrijven plukken hiervan de vruchten. 

•!• Het stimuleren van het overdag schoonmaken van kantoren en bedrijven heeft een gunstig 
effect op de arbeidsomstandigheden en het imago van de branche. Bovendien zullen er op 
termijn kostenvoordelen behaald worden door een verdere daling van het ziekteverzuim. 

•!• In Nederland zijn enkele tientallen intermediairs actief die bemiddelen tussen 
schoonmaakbedrijven en facilitymanagers van opdrachtgevers. Primaire focus is de kosten. 

Perspectief 
De verdere verbetering van de economie geeft impulsen aan de omzet van de reinigingsbranche. De 
rendementen van het bedrijfsleven stijgen en er wordt meer geïnvesteerd, ook in een schonere 
werkomgeving. Wij verwachten een omzettoename van 4 tot 6%. Omdat ook de prijsdruk wat afneemt 
zal er ook weer ruimte zijn voor een rendementsverbetering bij het schoonmaakbedrijf. 

Prijsconcurrentie 
De omzet in de schoonmaakbranche laat al een aantal jaren een groei zien. De oorzaak ligt vrijwel 
geheel bij de toegenomen uitbestedingen van schoonmaakwerkzaamheden. Bedrijven en 
overheidsinstanties gaan hiertoe over uit oogpunt van kostenbesparingen. Het is daarom logisch dat 
prijs een belangrijk item is en vaak bepalend is voor het wel of niet verkrijgen van een opdracht. 
Prijsconcurrentie is dan ook een belangrijk thema in de branche. De schoonmaakbedrijven spelen hier 
op in door schaalvergroting en/ of samenwerking en door het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen. 

3 Bron: Rabobank Cijfers & Trends; editie 2007 
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Het onderzoeksbureau Significant heeft onderzoek gedaan de aanbesteding van grote opdrachten in de 
reinigingsbranche4

• Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & 
Bedrijfsdiensten (OSB). De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn: 

Schoonmaak is geen hot issue voor veel opdrachtgevers. 
Wederzijds wantrouwen leidt tot onnodige kosten. 
Ondanks verschillende standaarden ervaren schoonmaakbedrijven behoeftespecificatie als 
duidelijk. 
Het verloop van schoonmaakaanbestedingen kan worden verbeterd. 
Eisen aan de aanbodspecificatie laten weinig ruimte tot onderscheid. 
Opdrachtnemer wordt tijdens de uitvoeringsfase minder strak aangestuurd dan aangekondigd. 

4.2.2 Reinigingsorganisatie en -proces 
NedTrain heeft sinds het begin van 2008 een reorganisatie in de reiniging doorgevoerd. Er zijn nu elf 
keurders in dienst die de kwaliteit voor NedTrain overdag en 's nachts meten. Ook werken er zes 
contract managers (CM) alleen voor reiniging. Het werkgebied is onderverdeeld regionale gebieden 
waarin elke contract manager verantwoordelijk is voor zijn eigen gebied, maar waarbij per gebied 
soms meer dan één reinigingsbedrijfwerkt. 

C~:J MT reiniging 

Perry Boecktlollz: 
= 

K&urders 

Harry Draak 

Figuur 9 Organogram van het onderdeel reiniging 

NedTrain Reiniging heeft vanaf januari 2008 een eigen budget voor reiniging. Dit heeft gevolgen voor 
de organisatie van het reinigingsproces. Voorheen waren productiemanagers per service
/onderhoudslocatie verantwoordelijk voor het reinigingsbudget. De treinreiniging wordt door 
NedTrain voor het grootste gedeelte uitbesteed reinigingsbedrijven. Alleen uitwendige reiniging wordt 
door NedTrain zelf uitgevoerd in eigen treinwasinstallaties. NedTrain heeft in de uitbestede reiniging 

4 Blom M, Faase E.J, Keizer R.P., Telgen J (2006)- Transparantie en vertrouwen: Een objectiverend onderzoek naar de 
aanbesteding van grote opdrachten in de schoonmaakbranche-Significant 
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onderscheid gemaakt tussen verschillende reinigingscomponenten die moeten zorgen voor een 
voldoende niveau van kwaliteit en instandhouding. 
Ten eerste is dit de modulaire reiniging die elke nacht geleverd wordt voor elke trein. Het zorgt ervoor 
dat treinen elke ochtend schoon de dienst ingaan. Dit modulaire programma is opgebouwd uit beurten 
die gepland worden door NedTrain. Daarnaast heeft NedTrain een periodiek reinigingsprogramma. Dit 
programma is bedoeld om een trein periodiek een grote sprong te laten maken in kwaliteit van reinheid 
en om de trein in een zo goed mogelijke conditie te brengen. Het programma is erg belangrijk om te 
garanderen dat de trein een bepaalde periode meegaat (instandhouding) en niet teveel "vergoord". De 
periodieke reiniging wordt zoveel mogelijk tegelijk met regulier technisch onderhoud gepland en 
uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat nog veel geplande beurten buiten de geplande technische 
onderhoudsbeurten moeten worden gepland omdat een trein soms vaker gereinigd moet worden of 
omdat de technische- en reinigingscyclustijden niet gelijk aan elkaar lopen. De eisen voor 
instandhouding zijn voor een deel ingegeven door leveranciers van treinen. Immers, mocht een trein 
niet goed in stand gehouden worden, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op eventuele garantie 
bij de treinleverancier. Een laatste dienst die reinigingsbedrijven voor NedTrain uitvoeren is het 
dagelijks, overdag reinigen van treinen op stations. Deze dienst wordt uitgevoerd op het einde van een 
treinlijn, het keerpunt, en wordt keerpuntreiniging (KPR) genoemd. 
Er wordt maar één van de drie reinigingsprogramma's geproduceerd in aanwezigheid van de klant. Dit 
is de keerpuntreiniging. Deze dienstverlening wordt ongewijzigd aan reizigers verleend. Hoewel de 
reiziger de dienst niet direct ontvangt, is deze vorm van dienstverlening te typeren als component 
omdat de dienst ongewijzigd aan reizigers wordt verleend. Bovendien maakt de reiniging een 
belangrijk deel uit van de kwaliteit van het eindproduct dat NS aan reizigers levert. 
De modulaire en periodieke reiniging worden altijd in afwezigheid van de reiziger uitgevoerd. De 
reiziger merkt slechts het resultaat van de uitgevoerde dienst en wordt, gescheiden van de productie 
van de dienst, geconfronteerd met het kwaliteitsniveau van de dienst. De geleverde dienst gaat na 
uitvoering wel deel uitmaken van het eindproduct, maar wordt nooit direct zichtbaar uitgevoerd in 
nabijheid van reizigers. Daarom zijn deze twee soorten reiniging te typeren als halffabricaat. 

Reiniging van treinen is in dit onderzoek keerpuntreiniging, modulaire reiniging en modulair 
periodieke reiniging. Deze componenten vormen het overgrote deel van de wat NedTrain jaarlijks aan 
reiniging uitgeeft, de reinigingsspend. De verdeling van deze spend van soorten reiniging is afgebeeld 
in Figuur 10. Hieruit blijkt dat de modulaire reiniging, de periodieke reiniging en de keerpuntreiniging 
de grootste spend genereren voor NedTrain. Reiniging van graffiti en overige reiniging bestaande uit 
calamiteitenreiniging en urgente reiniging worden in dit onderzoek buiten beschouwing. Deze diensten 
worden wel uitbesteed, maar zijn erg specialistisch van aard. 

periodiek 
8% 

44% 

graffiti o~oerig 

4% 2% 

KPR 
42% 

mKPR 

•modulair 

operiodiek 

o graffiti 

• 0\.erig 

Figuur 10 verdeling van onderdelen reiniging (het totaal (100%) = 34,7 miljoen euro) 

Binnen NedTrain wordt veel gemeten en geanalyseerd. Ten eerste zijn er keurders die voor de 
reinigingsorganisatie kwaliteit meten en procesaudits uitvoeren. Deze keurders meten zowel stand- als 
opleverkwaliteit Standkwaliteit is een meting waarbij vanuit de perceptie van de reiziger wordt 
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gekeken naar het aantal onacceptabele verstoringen in een bepaalde trein, waarbij de ernst hiervan per 
element kan verschillen. Opleverkwaliteit is een meting die uitgevoerd wordt op een gereinigde trein. 
Het cijfer wordt bepaald door het aantal onvoldoende gereinigde elementen, dat nog aanwezig is. 
Daarnaast beschikt NedTrain over een kwaliteitsafdeling die kwaliteit van reiniging op een andere 
manier meet. Ten slotte meet NS reizigers maandelijks de klanttevredenheid onder reizigers, 
uitgedrukt in een cijfer. 
Er zijn verschillende soorten kwaliteitsmetingen: 

Standkwaliteit; de kwaliteit door de dag heen. Dit wordt gemeten middels audits, keurders 
beoordelen de kwaliteit tijdens het reizen de trein. 
Opleverkwaliteit; het meten van de kwaliteit net nadat reinigingswerkzaamheden zijn 
uitgevoerd. 
KTO; het meten van de klanttevredenheid op basis van een cijfer voor onder andere reinheid 
van de trein. 

4.2.3 Speciale aspecten treinreiniging 
Reiniging in de vervoersector is specialistisch werk waarbij de activiteiten nauwkeurig gepland 
moeten worden. Dit geldt voor reiniging van vliegtuigen, trams, metro, bussen, maar zeker ook voor 
treinen. Alle bovengenoemde vervoersmiddelen vervoeren, voornamelijk overdag, continu mensen 
van A naar B. Het gevolg hiervan is dat reiniging een proces is dat niet gemakkelijk overdag te 
plannen is buiten het zicht van reizigers. Een vliegtuig dat aankomt op een terminal wordt ontdaan van 
bagage waarna er weer nieuwe bagage het vliegtuig ingaat. In deze tussentijd - als de passagiers uit 
het vliegtuig gestapt zijn- wordt het vliegtuig ook gereinigd. Bij andere vervoersmiddelen geldt dat er 
alleen aan het einde van de dienst tijd is voor reiniging, of wanneer technisch onderhoud gepleegd 
moet worden. Dit geldt ook voor treinreiniging. Echter, gedurende de dag kan een trein zo vies worden 
dat deze ook tussendoor, tijdens de dienstregeling gereinigd moet worden. Zowel deze reiniging 
overdag als de reiniging 's nachts vergen een nauwkeurige planning en afstemming met de 
dienstregeling. Ook omdat er tijdens uren dat de trein stilstaat andere processen met betrekking tot 
technisch onderhoud en veiligheid een belangrijke rol spelen. Het specifieke van treinreiniging is de 
dynamiek die hierin een groot aandeel heeft. Een trein rijdt vrijwel nooit alleen van A naar B en weer 
terug, maar rijdt volgens een schema, kris-kras door het land. Daarnaast verandert dit schema 
geregeld. Reiniging moet inspelen op deze dynamiek met behulp van planning. Het probleem dat zich 
hier voordoet is dat treinen niet altijd door eenzelfde reinigingsbedrijf worden gereinigd. Hierdoor is 
men in de uitvoering afhankelijk van elkaars goede wil en inzet. Mocht er immers een keer niet zo 
goed gereinigd worden dan kan een andere leverancier hier de dupe van zijn. Reinigingsbedrijven 
moeten dus onderling samenwerken en dat zijn zij niet gewend. 

4.2.4 Huidige inkoopkeuzes reiniging 
In deze paragraaf zal ingegaan worden op de huidige keuzes met betrekking tot uitbesteding van 
reiniging. Deze keuzes zullen beschreven worden in termen van elementen van een sourcing strategie. 
In hoofdstuk 2 is al uiteengezet dat de sourcing strategie bestaat uit verschillende factoren. Deze zijn 
in het kader hieronder aangegeven. 

Huidige situatie in termen van elementen uit de sourcing strategie [aantal leveranciers, duur 
contracten, plaats van herkomst leveranciers, vorm samenwerking, vorm contract 
(specificatie) 1 

Aantalleveranciers 
Momenteel werkt NedTrain met vijf leveranciers. De totale spend van treinreiniging is (niet 
evenredig) verdeeld over vijf reinigingsbedrijven. Tabel 6 geeft weer wat de omzet is van de 
momenteel gecontracteerde bedrijven. Verder laat het zien welk aandeel een bedrijf heeft in de totale 
reinigingsspend. Dit is het bedrijf dat NedTrain per jaar uitgeeft aan reiniging van treinen. Dit cijfer is 
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weergegeven in absolute spend en in het percentage dat deze omzet vormt van de totale spend. De 
kolom rechtsonder is het belangrijkst van de tabel. Het geeft inzicht in het percentage dat een 
reinigingsbedrijf onder contract heeft in verhouding tot de totale omzet van het desbetreffende 
reinigingsbedrijf. Die cijfers geven aan in welke mate een bedrijf tot investeringen bereid zal zijn. 
Indien men een groot contract ten opzichte van de totale bedrijfsomzet bij NedTrain heeft, dan zal is 
de mogelijkheid tot het doen van investeringen voor NedTrain groter zijn. Het is duidelijk dat hierin 
grote verschillen zitten. Deze tabel geeft inzicht in hoe belangrijk het reinigingscontract van NedTrain 
voor een reinigingsbedrijf is. Het bedrijf Succes heeft zoals af te lezen en contract bij NedTrain dat 
ongeveer 38% vormt van de totale omzet, terwijl het bedrijfHago maar een klein 3 %van zijn omzet 
bij NedTrain vandaan haalt. 

Tabel6 Omzet reiniging in verhouding tot omzet reinigingsbedrijf (data is afkomstig uit jaarverslagen) 

omzet (x1000) 

Asito (2006) € 210.067,00 

CSU Total Care (2006) € 162.929,00 

Hago Nedertand (2006)* € 143.340,00 

Robbers (2005)** € 18.619,00 

Succes Holding (2005) € 26.774 00 

* is onderdeel van Vebego International 

**valt onder Facilicom Services Group N.V. 

~ aandeel reinging · 
NedTrain (x1 OOÖ) 

Asito € 5.464,00 

CSU Total Care € 13.141 ,00 

Hago Nedertand € 3.843,00 

Robbers I Atris € 2.022,00 

Succes € 10.244,00 

totaal € 34.714,00 

Duur contracten 

aantal winstals% 
winst (x1 000) werknemers winst per wn. vldomzet 

€ 7.157,00 4928 € 1.452,31 3,4% 

€ 9.323,00 9039 € 1.031 ,42 5,7% 

€ 9.594,00 6500 € 1.476,00 6,7% 

€ 956,09 490 € 1.951 ,20 5, 1% 

€ 1.921,00 367 € 5.234,33 72% 

aandeel 
reinigings-
contract 
NedTrain van 

aandeel in % in omzet 
reiniging NT leverancier 

15,7% 2,6% 

37,9% 8,1% 

11,1% 2,7% 

5,8% 10,9% 

29,5% 38,3% 

100,0% 

De contracten hebben veelal een looptijd van 3 jaar met een aantal mogelijkheden tot verlenging van 
twee keer één jaar. De op dit moment resterende contractsperiode is voor elke partij anders. Het 
contract van de ene partij is bijvoorbeeld net ingegaan, terwijl het contract van een andere partij snel 
afloopt waarna een nieuwe aanbesteding zal volgen. De zekerheid die partijen hebben hangt af van de 
contractsduur. Partijen die het contract op korte termijn wellicht kwijtraken zullen kennis die gebruikt 
kan worden in een aanbesteding niet met andere delen, omdat dit hen kan benadelen in een nieuwe 
aanbesteding van dit contract. 

Plaats van herkomst leveranciers 
Twee leveranciers werken regionaal en niet landelijk, terwijl de andere drie leveranciers landelijke 
dekking hebben. De regionale bedrijven hebben een lagere omzet dan landelijke partijen. Deze partijen 
zullen dan ook niet in staat zijn om grote contracten uit te voeren. 
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Aansturing I vorm contract (specificatie) 
NedTrain wil leveranciers meer verantwoordelijkheid geven in het retmgmgsproces. Doordat de 
overheid de NS afrekent op de klanttevredenheid met betrekking tot reiniging, zoekt NedTrain naar 
andere manieren om de reiniging te organiseren. 

NedTrain had voor de start van dit project reeds gekozen om aan de slag te gaan met outputsturing. 
Binnen NedTrain wordt deze term vaak gebruikt als synoniem van samenwerken met leveranciers. Dat 
outputsturing gebruikt moet worden is een gegeven dat door de directie van NedTrain is vastgesteld. 
Echter, er is onder de belanghebbenden geen overeenstemming over wat onder outputsturing verstaan 
zou moeten worden. De invulling is al evenmin bekend. Overigens is deze invulling niet top-down 
vastgesteld en opgelegd. De belanghebbenden zijn vrij om hieraan invulling te geven. Het gevolg is 
dat velen een eigen mening en idee over outputsturing hebben ontwikkeld. Outputsturing kan 
gedefinieerd worden als een manier waarop leveranciers van reinigingsdiensten worden "afgerekend". 
De term houdt in ieder geval verband met prestatie in plaats van inspanning. De reden om bij 
NedTrain te gaan werken met outputsturing is dat NS als totaal bedrijf door het Ministerie van Verkeer 
& Waterstaat, wordt afgerekend op outputcijfers. NS Reizigers heeft een aantal speerpunten 
gedefinieerd waarop outputafspraken met het Ministerie zijn gemaakt. Deze zijn: 

o op tijd rijden 
o informatie verstrekken en service verlenen 
o bijdragen aan sociale veiligheid 
o voldoende vervoerscapaciteit creëren 
o zorgen voor schone treinen en stations 

De prestatie op deze punten is van groot belang voor verhoudingen tussen NS en het Ministerie en zal 
wellicht meewegen in de gunning van de concessie hoofdrailnet die in 20 15 aanbesteed zal worden. 
NedTrain is verantwoordelijk voor de kwaliteit van uitvoering van reiniging en stuurt hiervoor externe 
leveranciers aan. De keten van aansturing is afgebeeld in Figuur 11. Leveranciers verzorgen het 
reinigingswerk, maar worden hierbij sterk input en procesgericht aangestuurd door NedTrain. Deze 
aansturing is zo ingericht dat leveranciers in de huidige situatie werken als aanbieder van capaciteit 
van reinigingspersoneel. De leverancier levert dus slechts toegevoegde waarde door het uitvoeren van 
reinigingsactiviteiten. De manier van aansturing heeft men voor een onderdeel van reiniging in het 
laatste half jaar aangepast. Men heeft bij de modulaire reiniging - dit is reiniging die elke nacht 
plaatsvindt - een systeem bedacht waarbij men meer vrijheid heeft gekregen in het bepalen van het 
reinigingsproces en waar NedTrain alleen nog heeft gekeken naar prestatie criteria gebaseerd op 
kwaliteitsmetingen. Coördinatie, planning en kwaliteitsmeting worden echter voor het grootste 
gedeelte nog gedaan door NedTrain. Leveranciers verzorgen weliswaar de roostering van personeel, 
maar steunt verder op de organisatie en aansturing van NedTrain. De leveranciers hebben allen 
verschillende contracten op basis van verschillende tarieven. 

NS 

Figuur 11 Keten van aansturing reiniging 

Vorm samenwerking 
Zowel samenwerking met NedTrain als onderlinge samenwerking, heeft jarenlang niet 
plaatsgevonden. NedTrain specificeert - zoals al eerder opgemerkt - sterk input- en procesgericht 
Specificatie wordt verzorgd door de afdeling instandhoudingsmanagement. Deze afdeling verzorgt 
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specificatie van technisch onderhoud aan materiaal en zo ook de specificatie van reiniging. Jarenlang 
heeft NedTrain deze eisen opgelegd aan leveranciers en stuurde men sterk op kosten. Hierbij was 
weinig inbreng van reinigingsbedrijven gewenst. De inkoop was dus sterk gericht op het uitbuiten van 
concurrentie onder leveranciers. Sinds november heeft NedTrain een overlegstructuur tussen 
vertegenwoordigers van NedTrain en reinigingsbedrijven opgericht. Dit overleg is ontstaan omdat 
NedTrain mogelijkheden zocht om leveranciers aan te sturen op basis van output binnen de bestaande 
contracten. Het doel van deze counsel is om gezamenlijk oplossingen te vinden voor problemen en te 
komen tot uniformiteit en kwaliteitsverbetering. Aan de Cleaning Counsel doen belanghebbenden van 
NedTrain mee en vijf reinigingsbedrijven waarmee NedTrain een contract heeft. Gedurende de tijd dat 
de counsel gehouden is, is er een duidelijk waarneembare groei in de samenwerking ontstaan. In het 
begin was open communiceren moeizaam, mede omdat dit in het verleden nooit is gebeurd. De 
communicatie was éénrichtingsverkeer vanuit NedTrain waarin eisen en kostenbesparingen de 
aansturing definieerden. Echter door het oprichten van de counsel is men gaan leren om op een 
gelijkwaardige basis met elkaar te overleggen. Dit groeiproces heeft af en toe strubbelingen gekend, 
maar is door alle partijen als positief ervaren. Het is de start geweest van een strategie waarin 
samenwerking op basis van vertrouwen en openheid een belangrijkere rol zal gaan spelen. Dit 
vertrouwen is nodig om in de toekomst meer verantwoordelijkheid te geven aan reinigingspartijen. 

4.3 Conclusie 
In paragraaf 4.1 is ingegaan op NedTrain in het algemeen. Hieruit blijkt dat de focus van NedTrain ligt 
op technisch onderhoud en revisie van treinmaterieeL Paragraaf 4.2 heeft kenmerken van de huidige 
organisatie van reiniging beschreven. In paragraaf 4.2.1 zijn kenmerken van de reinigingsmarkt 
gegeven. Paragraaf 4.2.2 legt uit hoe het huidige reinigingsproces is georganiseerd. Speciale aspecten 
van treinreiniging zijn uiteengezet in paragraaf 4.2.3. Hierna is de huidige invulling van de sourcing 
strategie beschreven in paragraaf 4.2.4. Er kan geconcludeerd worden dat de huidige contractduur van 
drie jaar overeenkomt met de trend in de branche. Aan de andere kant is er ook een groeiende trend 
naar strategische samenwerking, wat juist vraagt om een langere contractsduur. De invulling van de 
huidige sourcing strategie is geen strategie die een optimale inbreng van leveranciers stimuleert. De 
contractsduur, het aantal leveranciers, de aansturing en de kostenfocus lijken niet te passen bij een 
dienst die rechtstreeks aan klanten wordt geleverd en waarvan de impact op de waarde die de klant 
ervaart, groot kan zijn. In het volgende hoofdstuk zullen bevindingen van interviews toegelicht 
worden. Aan de hand van deze bevindingen zal een analyse wordt gepresenteerd. Ook zal analyse van 
het gebruik van reiniging en de portfoliomatrix van Kraljic aan de orde komen. Deze analyse ligt ten 
grondslag aan de ontworpen sourcing strategie die in hoofdstuk 6 uitgewerkt wordt. 
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5 Analyse en diagnose 
Inleiding 

Afstudeerrapport 

Het empirisch onderzoek is ruwweg opgebouwd uit twee componenten. Oriënterende interviews en 
diepte-interviews. In het oriënterende onderzoek, gedaan in de oriëntatiefase, is een aantal interviews 
afgenomen met directe betrokkenen binnen NedTrain. De analyse fase bestaat uit interviews met 
operationele mensen, het hoger management en leveranciers. De interpretatie en analyse van data uit 
interviews behoort ook tot de analysefase. Aan de hand van data uit de analysefase is een schema 
opgesteld met de belangrijkste problemen gebieden en oorzaken hiervan (Figuur 12 paragraaf 5.3). Op 
basis van deze gegevens is een uiteindelijke diagnose van de heersende problematiek naar voren 
gekomen. 

5. 1 Bevindingen oriënterende interviews 
In deze fase zijn oriënterende interviews gehouden met een aantal sleutelfunctionarissen voor 
reiniging. Deze interviews zijn gehouden om een goede inschatting te kunnen maken van het 
probleemgebied en relevante onderwerpen hieromtrent. Data uit de oriënterende interviews zijn 
gebruikt voor het ontwikkelen van diepte-interviews en onderzoek in de analysefase. In de oriëntatie is 
een aantal onderzoeksvragen geformuleerd en is de reinigingsorganisatie van NedTrain in kaart 
gebracht. Omdat deze interviews verkennend van aard waren op basis van enkel steekwoorden is hier 
geen codering toegepast. De belangrijkste data zijn wel samengevat en gebruikt als input voor de 
verdere analyse. Hieronder zullen de belangrijkste punten uit interviews per geïnterviewde in 
willekeurige volgorde onder elkaar worden gezet. De interviews zijn gehouden onder de manager ISM 
Reiniging, de directeur service, hoofd LBR (sinds januari 2008 Senior Contract Manager), 
kwaliteitsmanager service. 

Interview 1 (gehouden in november 2007) 
Er is geen goede strategie voor reiniging, maar hier is wel behoefte aan. Ook moet gekeken worden 
naar inkoopbeleid, dus de positionering van reiniging. Men zou op zoek moeten gaan naar een goede 
verhouding tussen kwaliteit en kosten. De organisatie van reiniging is versnipperd, maar in november 
2007 wordt een plan ingediend bij de Ondernemingsraad om de reinigingsorganisatie te centraliseren. 
Reiniging is één van de processen binnen het servicebedrijf, andere processen zijn kleine herstellingen, 
inspecties, rangeren en uitwendige reiniging. 

Interview 2 (gehouden in januari 2008) 
De kwaliteit van reiniging is over het algemeen niet goed. Dit wordt geconstateerd tijdens audits die 
door de kwaliteitsafdeling worden uitgevoerd. Er worden metingen gedaan aan de kwaliteit van 
opleveren en in het proces. Deze metingen zijn onafhankelijk van andere metingen. Leveranciers 
zouden hun eigen processen moeten meten, dit gebeurt nu niet. Leveranciers zouden ook 
procesbeschrijvingen moeten maken volgens ISO 9001. Het hebben van meerdere leveranciers maakt 
outputsturing lastig, er zijn dus teveel partijen waar zaken mee wordt gedaan. Ook sturen op geld 
maakt het moeilijk. "Voor minder geld minstens hetzelfde leveren zet niet aan tot partnership en 
innovatie". Aansturing van voorman is cruciaal in het reinigingsproces. Een betere samenwerking 
door middel van outputsturing vergt verder tijd, begeleiding, langere contracten en minder partijen. 
Wel moeten leveranciers geaudit worden in het proces om te voorkomen dat een verkeerd proces 
toevallig tot een goed output leidt. Een verkeerde uitvoering zou immers voor problemen met 
instandhouding kunnen zorgen. 

Interview 3 (gehouden in januari 2008) 
ISMR maakt analyses om te toetsen hoe het gesteld is met de instandhouding van het interieur van 
treinen. Het bepaalt de kaders van reiniging, om zo een bepaalde levensduur te kunnen garanderen. 
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Reiniging is in het verleden uitbesteed om kosten te besparen en het managen van reinigingspersoneel 
niet zelf te hoeven doen. Reiniging is een 'ondergeschoven kindje' binnen het technisch georiënteerde 
NedTrain. Daardoor is de kwaliteit van reiniging niet goed. Contract managers zouden meer moeten 
doen om de kwaliteit omhoog te krijgen door afspraken te maken met reinigingsbedrijven. En de 
relatie tussen contract managers en reinigingsbedrijven zou moeten worden versterkt met een 
deskundige erbij zodat contract managers niet onder de tafel gepraat kunnen worden. Onder de huidige 
omstandigheden zijn reinigingsbedrijven concurrenten en gaan zij niet samenwerken omdat het de 
eigen concurrentiepositie kan aantasten. Het feit dat met teveel partijen zaken wordt gedaan maakt 
samenwerking erg moeilijk. Er is ook een te sterke kostenfocus op reiniging terwijl er al erg op 
beknepen wordt. Bovendien is reiniging voor NS Reizigers één van de kernpunten. Er zou verder 
gewerkt moeten worden aan onderling vertrouwen. Door middel van outputsturing kan worden 
bespaard op en wordt het reinigingsbedrijf geprikkeld tot samenwerking en verhoging van kwaliteit. 

Interview 4 (gehouden in januari 2008) 
De reorganisatie heeft gezorgd voor meer interne samenwerking. Reiniging heeft het laatste jaar meer 
aandacht gekregen, maar men wil het liefst meer kwaliteit tegen minder geld. Een taak van het LBR is 
vooral planning (KPR). Het LBR stuurt nu ook de CM aan. Deze heeft de taak om contract te managen 
en dit op één lijn te brengen met wat in praktijk gebeurt. CM laat zich leiden door reinigingsbedrijf. 
Een strategie voor reiniging ontbreekt, het is vooral besparen. Kenmerkend is het dat NSR reiniging 
wel waardeert gezien hun speerpunten, maar NedTrain interesseert zich er minder voor. Uitbesteden 
kan oorzaak zijn voor weinig belangstelling voor reiniging. De gedachte is dat uitbesteding geen 
aandacht meer nodig heeft, doordat het uitbesteed is. "Van het hoogste niveau tot op de werkvloer is er 
weinig interesse voor reiniging dus een strategie komt niet van de grond". Outputsturing is een middel geen 
doel, maar mensen bij NedTrain zijn redelijk volgzaam en volgen plannen van bovenaf. 
Samenwerking tussen reinigingsbedrijven onderling is moeilijk door concurrentie. Er is weinig 
vertrouwen bij NedTrain en leveranciers. NedTrain is erg op kosten gefocust. "Inmiddels zijn 
schoonmaakbedrijven zo ver uitgeknepen door NedTrain dat ze NedTrain wel moeten belazeren om nog iets te 
verdienen". De beheersinspanning is redelijk laag (6 CM 's) gezien de grote hoeveelheid te managen 
reiniging. Slimmer schoonmaken zou winst kunnen opleveren door middel van innovatie. Aan de 
andere kant wordt innovatiekracht van reinigingsbedrijven overschat. Ze hebben er waarschijnlijk de 
mensen niet voor. De kwaliteit wordt gemeten door middel van KTO, maar dit oordeel kan niet 
ongelimiteerd omhoog. Keuren van standkwaliteit en opleverkwaliteit zou uitbesteed kunnen worden 
om discussie over objectiviteit te voorkomen. 

Als aanvulling op de oriënterende interviews is er informatie vergaard over het operationele proces 
door middel van een nacht observatie en gesprekken op een Amsterdamse onderhoudslocatie met een 
CM. De problemen die hier naar voren kwamen waren lokaal van aard. Op die betreffende locatie 
waren bijvoorbeeld problemen met het plannen van periodieke reiniging. Verder werd er aangegeven 
dat het erg moeilijk is om te controleren of alle geplande werkzaamheden van alle reiniging op alle 
locaties binnen een contractgebied worden uitgevoerd. Dit zou worden veroorzaakt doordat er vaak 
geen directe aansturing van reinigers is. Ook werd er aangegeven dat normtijden niet altijd realistisch 
ZIJD. 

5.2 Bevindingen diepte-interviews 
In deze paragraaf zullen bevindingen uit diepte-interviews gepresenteerd worden. Deze interviews 
zijn, zoals vermeld in hoofdstuk 3, zowel intern als extern gehouden. De interviews zijn gebaseerd op 
een semi-gestructureerde vragenlijst aan de hand van overkoepelende thema's. De thema's van de 
interviews staan in bijlage 2. Voor het overzicht zal nog een keer worden toegelicht bij welke 
functionarissen diepte-interviews zijn afgenomen. 
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Interne interviews: 
leden van het hoger management (directeur NedTrain en directeur Operations) visie van hoger 
management peilen, om in te schatten of er ondersteuning van de directie is. 
contractmanagers (CM zuid-west en CM midden-oost) willekeurig gekozen 
medewerker van NS Reizigers; degene die bij NSR iets doet met reiniging 

Externe interviews: 
midden en hoger management van reinigingsbedrijven; gecontracteerde partijen met 
ervaringen met NT 

Intern 
Uit interviews zijn punten naar voren gekomen die ingedeeld kunnen worden in categorieën. 
Onderstaand zijn bevindingen gepresenteerd zoals ze uit interviews naar voren zijn gekomen. De 
categorieën zijn als valide aan te wijzen, omdat er in deze onderzoeksfase sprake is van diagnostisch 
onderzoek nadat in de oriëntatie probleemoriënterend onderzoek is verricht naar categorieën die 
onderzocht zouden moeten worden. De onderstaande data zijn onbewerkte data en worden 
ondersteund door citaten uit interviews. Interpretatie, analyse en diagnose zal volgen in paragraaf 5.3. 

Strategie/ beleid 
Voor reiniging is er geen structurele strategie die vertaald wordt in heldere doelstellingen en 
ondersteund wordt door een strategie en wat vaststaat op papier en kenbaar is bij alle betrokkenen. De 
Contract manager (CM) heeft geen specifieke opleiding voor het managen van het contract. "Je wordt 
zo contractmanager zonder kennis, die moet je zelf opdoen. Als CM wordt je voor de leeuwen 
gegooid"(citaat van een contract manager). De directeur operations zegt dat reiniging is opgenomen 
in het mission statement. Maar een expliciete strategie is er nog niet. "De strategie moet zijn dat 
ervoor gezorgd wordt dat de eisen die de reiziger heeft, vertaald worden in reinigingsprogramma 's 
waarin innovatief wordt gedacht". 

Logistiek 
De logistieke processen van NS en Prorail zijn vaak een belemmering in reiniging. Een trein moet 
rijden om productief te zijn. "Hoe minder verstoringen er door reiniging worden aangebracht hoe 
beter voor NSR". Ook 's nachts heeft reiniging niet de prioriteit. Een trein is 's nacht bijvoorbeeld 
maar een half uur beschikbaar als gevolg van een vaststaand rangeerplan. Reiniging en dus de 
leveranciers moeten zich altijd schikken naar deze processen. Contract managers geven aan dat de 
procesleider (PLC), die de logistiek op opstelterreinen regelt, 'afgerekend' wordt op het afleveren van 
treinen aan NSR. Hij is zich dus onvoldoende bewust van het belang van reiniging. Daarnaast moet hij 
ook nog wedijveren met de knooppuntcoördinator (knoco) van ProraiL 

Cultuur (zachte factoren) 
Eén CM zegt reinigingsbedrijven niet te vertrouwen zijn. "Bedrijven zullen zoveel mogelijk proberen 
te verzinnen om anderen de schuld te geven ". Een andere CM zegt dat het vertrouwen tussen 
NedTrain en reinigingsbedrijf wel goed zit. Het onderlinge vertrouwen tussen reinigingsbedrijven 
vinden alle respondenten laag. Tevens wordt ook gesteld dat reinigingsbedrijven urenmachines zijn. 

Outputsturing I Incentives 
De directe aansturing van reinigers is zodanig ingericht dat men bij NedTrain nooit zeker weet of 
reinigingsactiviteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Er is geen controle of al het werk dat wordt 
afgemeld door het reinigingsbedrijf ook goed gedaan is. Er wordt steekproefsgewijs gemeten of de 
kwaliteit in orde is. 
Er worden verkeerde afspraken gemaakt met de leveranciers. In de huidige situatie zijn er afspraken 
met leveranciers op basis van klantoordelen en standkwaliteit, maar dit geldt alleen voor modulaire 
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reiniging 's nachts (proef outputsturing in combinatie met de cleaning counsel). Deze afspraken zijn 
overigens niet contractueel vastgelegd. 
Bij outputsturing moet de leverancier verantwoordelijk worden gemaakt voor de kwaliteit. "Als je de 
leverancier verantwoordelijk maakt voor de kwaliteit van een trein dan gaat de leverancier vanzelf 
aan de slag om de kwaliteit te verhogen binnen het aantal uren dat een leverancier kan besteden". 

Kwaliteit 
"De kwaliteit is over het algemeen niet in orde ". Op deelniveau zijn elementen vaak onvoldoende, 
maar gemiddeld genomen is het cijfer dan toch weer voldoende. Alleen treinen die daadwerkelijk 
gereinigd zijn, worden gekeurd door NedTrain keurders. 

Kosten 
NedTrain heeft jarenlang kostenbesparingen (o.a. door financiële situatie NT) op leveranciers 
afgewenteld en daar een gelijkblijvende of betere kwaliteit voor terug geëist. "Als je leveranciers 
alleen dwingt om de kosten te verlagen en je geeft ze niet de gelegenheid om anders te gaan werken 
dan gaat dat ten koste van de kwaliteit" (directeur NedTrain). 
Respondenten binnen NedTrain geven aan dat verdere kostenbesparing steeds lastiger wordt en 
daarnaast ook ongewenst is. Respondenten geven tevens aan dat in de huidige situatie leveranciers -
om nog winst te maken - bijna gedwongen worden om afspraken niet na te komen en minder werk uit 
te voeren. Anderen zijn het ~ier niet mee eens en vinden dat reinigingsbedrijven genoeg verdienen en 
niet moeten klagen. 
Er is nu niet inzichtelijk welke kosten NedTrain zou moeten maken om een bepaald kwaliteitsniveau 
voor reiniging te halen. Outputsturing kan leiden tot een kostenverhoging omdat je andere eisen stelt 
aan leveranciers dan in de huidige situatie. 

Extern 
De volgende onderverdeling van bevindingen kan worden gemaakt naar aanleiding van gesprekken 
met leveranciers: 

Interne organisatie 
Ongeveer tachtig procent van kosten die een reinigingsbedrijf maakt wordt gevormd door 
personeelskosten. Dit geldt voor alle geïnterviewde reinigingsbedrijven. Alle bedrijven werken met 
reinigers, voormannen, en regiomanagers die de aansturing verzorgen. Het hele contract wordt dan 
vaak gemanaged door een accountmanager van een bepaald gebied. 

Innovatie 
De meeste reinigingsbedrijven beschouwen zichzelf als innovatief, vooral in incrementele innovaties. 
Ook werken zij mee in de cleaning counsel en innovatieplatform van NedTrain. Er is echter ook één 
bedrijf dat aangeeft heel conservatief te zijn en niet open te staan ver risicovolle innovaties. Eén 
bedrijf zegt te willen investeren in reiniging als zij meer zekerheid hebben dat een investering niet 
door concurrent teniet kan worden gedaan. Alle bedrijven bezoeken vakbeurzen op het gebied van 
reiniging. 

Samenwerking en outputsturing 
Er is één bedrijf dat duidelijk aangeeft heel conservatief te zijn en niets voor outputsturing te voelen. 
Dit bedrijf adviseert NedTrain om reiniging weer te insourcen. Een ander bedrijf zegt: "als NedTrain 
weer naar inputsturing gaat dan kan het zijn dat X ervoor kiest om niet langer zaken te doen met NT". 
Onderlinge samenwerking wordt door veel partijen als moeizaam ervaren door verschil in contracten 
en tarieven, looptijden van contracten en doordat bedrijven elkaars concurrenten zijn. Eén bedrijf zegt: 
"echte samenwerking met andere reinigingsbedrijven is een utopie ". De huidige contracten zijn 
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volgens leveranciers te korte contracten om zekerheid te bieden. Dit belemmert samenwerking en 
investeringen in innovatie. Leveranciers voelen niets voor een samenwerking waarin nieuwe ideeën 
moeten worden gedeeld, als zij het contract na aflopen van de contractperiode gemakkelijk kunnen 
verliezen in een nieuwe aanbesteding. De concurrentie in aanbesteding is erg groot, dus daarmee 
neemt de kans op gunning af. Daarnaast is het niet zo dat de prestatie die men in het verleden heeft 
geleverd formeel meeweegt in de kans op het winnen van een aanbesteding. Outputsturing wordt door 
reinigingsbedrijven geassocieerd met kostenbesparing. Leveranciers vinden overigens dat 
outputsturing niet gelijk zou moeten zijn aan kostenbesparing. 
Er wordt teveel opgelegd vanuit NedTrain, terwijl NedTrain niet altijd zorg draagt voor optimale 
werkomstandigheden en voorzieningen voor reinigers. Bedrijven vinden dat als NedTrain iets van hen 
verlangt, zij ook iets van NedTrain moeten kunnen verlangen. Daarnaast wordt er gezegd dat de 
leverancier weinig zelf mag bepalen ten aanzien van het werk en de tijden die men daarvoor nodig 
heeft. 
NedTrain betaalt niet naar gelang de vervuiling, terwijl deze vervuiling wel wordt beïnvloed door 
bijvoorbeeld een stijging in het aantal reizigers en een toename van het aantal kranten in de trein. 
Leveranciers constateren dat niet iedereen binnen NedTrain op dezelfde lijn zit ten aanzien van het 
gevoerde beleid van outputsturing. 
Er zijn bedrijven, die geïnterviewd zijn, met ervaring in het werken met prestatiegerichte contracten 
bij andere klanten. Ook zijn er bedrijven die hier weinig of niets aan doen. 

5.3 Analyse 

5.3.1 Interviews 

Intern 
Strategie/ beleid 
De reden om reiniging uit te besteden was ooit gelegen in kostensfeer. Dit doel is naar mijn idee niet 
meer actueel in de huidige situatie. De uitdaging is nu om het proces· te professionaliseren en te 
innoveren, maar wat is de noodzaak hiervan? Het antwoord is dat reiniging binnen NedTrain op de 
kaart moet staan als een belangrijk proces. Hierbij hoort een degelijke lange termijn strategie en het 
serieus nemen van leveranciers. Met de keuze om meer door leveranciers te laten doen wil men 
vertrouwen in de leverancier uitspreken. In werkelijkheid is er nog erg weinig vertrouwen en zou men 
liefst meer willen monitoren en controleren. Dit zijn twee conflicterende patronen. 

Logistiek 
Het proces van hoe treinen lopen is vastgesteld in een plan. Dit plan wordt gemaakt door NSR. 
NedTrain probeert planningen te maken aan de hand gegevens van NSR. Echter, doordat 
dienstregelingen onderhevig zijn aan wijzigingen, moeten planningen voor reiniging ook regelmatig 
aangepast worden. Het gevolg is dat NedTrain altijd volgzaam is en er geen rekening wordt gehouden 
met mogelijkheden om te reinigen. Wellicht kan meer overleg tussen NSR en NedTrain ertoe leiden 
dat planningen beter op elkaar afgestemd worden. Ook kan NedTrain een verbeterslag maken door 
procesleiders meer verantwoordelijkheid te geven in het reinigingsproces. 

Cultuur 
De cultuur binnen NedTrain is sterk gefocust op technisch specificeren vanuit een vtste van 
instandhouding. Het vertrouwen moet groeien door minder voor te schrijven en te vertrouwen op een 
goede aanpak door reinigingsbedrijven. Onderlinge samenwerking blijft moeizaam, maar een groot 
deel van het probleem schuilt in de verschillen in omstandigheden en voorwaarden van contracten. Het 
opbouwen van vertrouwen is een groeiproces waarin het belangrijk is dat iets wat beloofd wordt ook 
nagekomen wordt. 

Outputsturing I Incentives 
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Mensen binnen NedTrain halen ouput- en outcomesturing door elkaar. Output is het feitelijke 
reinigingsresultaat en het klantenoordeeL De outcome is het effect dat het resultaat en klantoordeel kan 
hebben, de waarde (in economische termen) voor de NS. Het kiezen voor een juiste output is van 
cruciaal belang voor outputsturing. Het gaat hierbij om de gevraagde prestatie van leveranciers. Er 
moet gekozen worden voor een output die door leveranciers is te beïnvloeden en waar NedTrain de 
ruimte voor wil geven aan reinigingsbedrijven om te kunnen beïnvloeden. Hierin zal niet alleen 
NedTrain, maar ook NSR en NS commercie een rol kunnen spelen. 

Innovatie 
Een aantal belanghebbenden geeft aan dat zij sterk twijfelen aan de innovatieve capaciteit van 
reinigingsbedrijven. Nu is het zo dat de branche inderdaad niet gekenmerkt wordt door het innovatieve 
karakter. In tegendeel, de branche wordt gekenmerkt door sterke concurrentie op basis van kosten. Uit 
gesprekken met reinigingsleverancier blijkt dat zij niet direct denken aan vergaande innovatie wanneer 
dat hen gevraagd wordt. Er wordt meer gedacht aan het gebruiken van andere middelen en methoden 
van schoonmaken. Er is niet echt sprake van spontane ideeën met betrekking tot radicale 
procesverbetering. Wel geven veel bedrijven aan dat zij mee willen denken met NedTrain en hier ook 
initiatieven voor zouden willen bedenken. Gedacht wordt aan meer overdag werken, opstellen van 
servicemedewerkers en 'cleaning on wheels' (het reinigen van treinen tijdens een reis). Uit onderzoek5 

naar 36 aanbestedingen in de reinigingsbranche (periode 2004 - 2006) is gebleken dat maar ongeveer 
5% van de contracten resultaatgericht is. 95% van de contracten is inspanningsgericht. 

Kwaliteit 
Dat de kwaliteit niet in orde is, komt doordat de leverancier alleen op een gemiddelde wordt 
afgerekend zonder dat er wegingsfactoren zijn toegekend. Doordat dit gemiddelde contractueel 
vastgelegd is presteert het reinigingsbedrijf dan toch naar behoren, terwijl belangrijke elementen op 
deelniveau onvoldoende kunnen scoren. Uit observaties blijkt dat bepaalde activiteiten niet uitgevoerd 
worden of dat er een te lage capaciteit voor het aanbod werk wordt gesteld door de leverancier. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de keerpuntreiniging (KPR) die aan het begin en/of einde van een traject 
wordt uitgevoerd. 

Een keuring wordt wellicht beïnvloed doordat een keurder bekend is in zijn gebied en hij in 
aanwezigheid van een voorman keurt. Er wordt niet gekeken naar het proces van reinigen, maar naar 
het resultaat vanuit reizigersperspectief Tevens wordt er niet gekeken of de capaciteit toereikend is 
voor het aanbod, of alle activiteiten worden uitgevoerd en of men überhaupt wel iets doet. Het is 
gebleken, uit een apart onderzoek van keurders en uit waarneming van het hoofd reiniging support, dat 
veel werk dat gedaan zou moeten worden, niet gedaan wordt tijdens de KPR. Dit wordt door reinigers 
wel gemeld als gedaan en als zodanig betaald door NedTrain. 

Kosten 
NedTrain heeft leveranciers van reiniging in het verleden niet als partners beschouwt, maar als doelwit 
voor kostenbesparing middel het terugbrengen van directe kosten. 

Verdere kostenbesparing op directe kosten is onwenselijk. Dit wordt erkend door reinigingsbedrijven, 
maar ook door NedTrain. Directe kosten zijn sterk gerelateerd aan het loon dat reinigers verdienen. 
Reinigers krijgen loon volgens de geldende CAO. De laatste ontwikkeling op dit gebied is tevens een 
stijging van de CAO-lonen van reinigers. Dit legt steeds meer druk op reinigingsbedrijven aangezien 
de grootste kostenpost voor reinigingsfirma's bestaat uit personeelskosten (80 - 85 %). Daarnaast 
wordt het, als gevolg van een aantrekkende economie, steeds moeilijker om personeel te vinden dat 
laaggeschoold werk zoals reinigen wil doen. 

5 Blom M., Faase E.J., Keizer R.P., Telgen J. (2006)- Transparantie en vertrouwen: Een objectiverend onderzoek naar de 
aanbesteding van grote opdrachten in de schoonmaakbranche - Significant 
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Voor de leverancier is er geen duidelijke prikkel om kosten te besparen. In het geval een koper en een 
leverancier gezamenlijk een product of dienst produceren, dan kan het zin hebben om te streven naar 
lagere kosten om zo gezamenlijk meer omzet te genereren. Deze omzetstijging komt dan beide partijen 
ten goede. In het geval van NedTrain en reinigingsleveranciers is er van deze situatie geen sprake. Als 
de leverancier een kostenbesparing doorvoert is dit alleen gunstig voor NedTrain. De leverancier 
kweekt er hoogstens goodwill mee bij NedTrain. Deze goodwill is echter van beperkte waarde gezien 
het feit dat NedTrain aanbestedingsplichtig is. Het gevolg is dat de leverancier minder capaciteit 
beschikbaar stelt en minder werk kan doen. 

Er is nu niet inzichtelijk welke kosten NedTrain zou moeten maken om een bepaald kwaliteitsniveau 
voor reiniging te halen. Er zou een soort service level ingesteld moeten worden met de daaraan 
verbonden kosten. Dit geeft dan een verband tussen kosten en kwaliteit van dienstverlening. De 
vergelijking kan hier getrokken worden met voorraadbeheersing, waar het ook gebruikelijk is om een 
bepaald service niveau tegen bepaalde kosten vast te stellen. 

Extern 
NedTrain heeft het begrip outputsturing geïntroduceerd in combinatie met een kostenbesparing op 
beurten die 's nachts worden uitgevoerd. Deze associatie is niet gerechtvaardigd en geeft leveranciers 
niet de prikkel om volledige medewerking te verlenen aan NedTrain. Leveranciers vinden dat 
outputsturing niet gelijk zou moeten zijn aan kostenbesparing. Zij zijn bereid om te voldoen aan 
bepaalde outputeisen, maar deze zijn niet altijd verenigbaar met besparing. 
Er wordt teveel opgelegd vanuit NedTrain, terwijl NedTrain niet altijd zorg draagt voor optimale 
werkomstandigheden en voorzieningen voor reinigers. Daarnaast wordt er aangegeven dat de 
leverancier weinig zelf mag bepalen ten aanzien van · het werk en de tijden die men daarvoor nodig 
heeft: 

Beurten zijn vastgelegd in werkprogramma's en frequenties 
Normtijden van beurten liggen vast. Capaciteit wordt gebaseerd op normtijden. Uitbetaling 
geschiedt ook op basis van uren uit normtij den. 

o KPR (overdag op keerpunten van de trein): betaling op basis van uren 
o Modulair periodiek (nachtreiniging): betaling per beurt 
o Periodieke reiniging (onderhoud): betaling per beurt 
o (graffiti: betaling per m2) 

De leverancier wordt vooralsnog grotendeels gestuurd op inspanning en niet op prestatie. Men 
probeert echter wel een koppeling te maken met prestatie, maar tegelijkertijd gelden er nog 
reinigingsbeurten en normtijden. 
Reinigingsleveranciers tonen commitment naar NedTrain. Dit blijkt uit het feit dat ze meedoen aan de 
Cleaning Counsel. Wel is het zo dat ze outputsturing zien als iets dat door NedTrain gewenst is en dit 
is wellicht de enige reden waarom ze hier dus aan meedoen. 
Helaas bestaat er een gat tussen wat vertegenwoordigers van het management van reinigingsbedrijven 
willen en afspreken met NedTrain en wat daadwerkelijk wordt gedaan op de werkvloer. 
Reinigingsbedrijven doen geen meting naar hoe effectief en efficiënt hun medewerkers daadwerkelijk 
werken. Doordat NedTrain op een voorspelbare manier keurt, is er ruimte voor opportunistisch gedrag 
van leveranciers. Dit betekent, handelen in eigen belang. Een voorbeeld is het leveren van te weinig 
capaciteit, omdat men weet dat men zich er met een smoes vanaf kan maken. 

5.3.2 Portfolioanalyse reinigingsdienst 
De in hoofdstuk 2 gepresenteerde portfolioanalyse van Kraljic zal nu worden uitgewerkt voor de 
situatie bij NedTrain. De treinreiniging van NedTrain is een dienst met een grote inkoopspend. In 
hoofdstuk 4 is reeds toegelicht dat het gaat om een landelijk inkoopbedrag van ongeveer € 30 miljoen. 
Deze waarde vormt een groot deel van het servicebudget van NedTrain. Zodoende kan geconcludeerd 
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worden dat treinreiniging een grote financiële impact heeft op het resultaat van de servicebedrijven 
van NedTrain. 
Het toeleveringsrisico van reinigingsdiensten is normaliter niet erg groot, omdat er erg veel bedrijven 
in de markt zijn die reinigingsdiensten aanbieden. De schaal van contracten in de situatie waarin 
samengewerkt zal worden met minder dan 5 leveranciers, is dermate groot dat het aantal potentiële 
leveranciers hierdoor tot een minimum beperkt wordt. Zodoende bestaat er een vrij groot 
toeleveringsrisico voor reiniging van treinen. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat 
treinreiniging een dienst is die in het model van Kraljic als strategisch bestempeld moet worden. Deze 
conclusie heeft impact op de keuze van parameters in de sourcing strategie. 

5.3.3 Toepassing van reinigingsdienst 
Bij het maken van een beslissing voor een bepaalde configuratie van de sourcing strategie, moet 
meegewogen worden wat de toepassing zal zijn van de uitbestede dienst. Wynstra et al. (2006) 
betogen dat dit onderscheid belangrijk is om een juiste invulling te geven aan het interactiepatroon 
tussen koper en leverancier. In dit rapport wordt gesteld dat de toepassing ook een factor is die de 
sourcing strategie beïnvloedt. Het proces reiniging heeft een zodanige invloed op het product dat aan 
klanten wordt geleverd, dat er een partner gezocht moet worden die dit onderkend en hier zijn 
processen op inricht. Reiniging is in dit geval dus niet zomaar een ondersteunende facilitaire dienst, 
maar een dienst die klanttevredenheid van het eindproduct kan beïnvloeden. Dit stelt ook andere eisen 
aan personeel dat reinigingsbedrijven inzetten in bijvoorbeeld de KPR. Momenteel wordt hier 
onvoldoende rekening mee gehouden. Concluderend kan gesteld worden dat reiniging als een 
componentdienst te definiëren is. 

Een voldoende resultaat van reiniging zal de klanttevredenheid evenwel niet direct verhogen. Een trein 
behoort eruit te zien zoals NS de trein aan reizigers wil aanbieden. Een vieze trein is een slecht 
visitekaartje voorNS en als zodanig kan dit het beeld van de reiziger over NS bepalen. Schone treinen 
zijri voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Men verWacht dit nu eenmaal. Omdat de mate van 
reiniging heel duidelijk het beeld kan beïnvloeden over het product dat NS aanbiedt, kan een slechte 
schoonmaak de reiziger ontevreden maken, terwij I een schone trein een reiziger niet tevreden maakt. 
Deze denkwijze van klanten over klanttevredenheid is gebaseerd op het model van Kano. In dit model 
worden verschillende vormen van klanttevredenheid beschreven. Het model van Kano (Figuur 12) is 
een manier om bepaalde functies (die leiden tot een bepaalde kwaliteit) in te delen in vier categorieën. 
Deze categorieën zijn: 

"must-he" kwaliteit; dit kwaliteitsniveau moet aanwezig zijn om de klant niet ontevreden te 
maken. Als de kwaliteit beter is, zal de klant niet meer tevreden zijn. Het product of de dienst 
voldoet slechts aan de basiseisen die de klant verwacht. 
"één-dimensionale" kwaliteit; de tevredenheid van de klant neemt toe naarmate de kwaliteit 
van een product of dienst toeneemt. De relatie is hier lineair. 
"attractieve" kwaliteit; met deze kwaliteit kan de producent 'scoren'. De klanttevredenheid 
neemt steeds sterker toe naarmate de kwaliteit beter wordt. Hier is het verband niet lineair, 
maar exponentieel. De klant verwacht de kwaliteit niet, maar bij aanwezigheid geeft deze 
kwaliteit grote tevredenheid. 
"onbelangrijke" kwaliteit; aan- of afwezigheid van deze kwaliteit is niet van invloed op de 
tevredenheid van de klant 
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Very Satisfled 
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Very DISSIUSfied 

Figuur 12 Kano model 

Treinreiniging kan hierbij beschouwd worden als een "must-he" kwaliteit. Een gereinigde trein zal niet 
snel tot tevredenheid leiden. Klanten kunnen echter wel erg ontevreden worden van een niet 
gereinigde trein. Klanten verwachten dus een reine trein als basisniveau en beschouwen dit niveau als 
een vanzelfsprekendheid. Afwezigheid van dit niveau kan echter welleiden tot ontevreden klanten. 

5.4 Diagnose 
Er is onduidelijkheid bij een aantal respondenten over het te voeren reinigingsbeleid en de te volgen 
strategie. Mocht er al een strategie aanwezig zijn, dan is deze niet expliciet bij betrokkenen bekend. Er 
is dus behoefte aan een strategie voor reiniging. Het logistieke proces van treinen wordt vastgelegd in 
plannen. Reinigingsplannen worden hierop afgestemd, maar krijgen in de uitvoering geen prioriteit. 
De kwaliteit wordt gestuurd op basis van verschillende indicatoren. Deze indicatoren worden gemeten 
door verschillende functionarissen binnen NS. De klanttevredenheid wordt uitgerukt in een KTO cijfer 
en gemeten door NSR. Over het algemeen is de kwaliteit niet in orde. In relatie tot kosten kan de 
volgende diagnose worden gesteld. NedTrain heeft gestuurd op kosten, dit is lange tijd de gevolgde 
inkoopstrategie geweest. Het in de hand houden van kosten is op zichzelf niet verkeerd. Echter, de 
situatie bij NedTrain is niet geschikt om sterk te sturen op directe kosten. Leveranciers vertalen dit 
namelijk rechtstreeks door naar het doen van minder reinigingsactiviteiten. Het streven naar minder 
activiteiten levert voor NedTrain minder directe kosten op, maar ook daling van kwaliteit. Tevens tast 
deze doelstelling de omzet en winstgevendheid van reinigingsbedrijven direct aan. Voor commerciële 
organisaties is het streven naar omzetverlaging een onnatuurlijke strategie. Het reinigingsbedrijf zal 
echter best bereid zijn om te werken aan kostenbesparing, maar deze besparing zal men dan gezocht 
moeten worden in innovatie. Echter om te innoveren is een gezonde winstgevendheid van cruciaal 
belang. In afgelopen jaren hebben reinigingsbedrijven weinig ruimte gekregen voor innovatie, omdat 
NedTrain werkzaamheden gedetailleerd heeft voorgeschreven. NedTrain zit in een omslag van denken 
in input- en processturing naar sturing op output. Omschrijving van de output zou zodanig moeten zijn 
dat reinigingsbedrijven de ruimte van NedTrain om deze output te beïnvloeden. Hierbij kan breder 
gedacht worden dan aan alleen reiniging. 

Het bestaan van onderling verschillende contracten en primair sturen op kosten beschouwen 
reinigingsbedrijven, net als interne geïnterviewden, als ongewenst. De onzekerheid in het proces door 
bijvoorbeeld verstoringen wordt als moeizaam ervaren. Leveranciers zijn bereid over te gaan op 

TU} Ter.hn i ~che .U n ive r~i.teit. e Eindhoven 
UPivct~ily .,r Tt·dmolog~ -40-

~ 
NedTrain 



KoenMulder Afstudeerrapport 

prestatiesturing, maar kunnen niet omgaan met een combinatie van deze twee; sturen op output in 
combinatie met norrntijd. Leveranciers constateren dat NedTrain andere eisen wil stellen aan 
leveranciers, maar geven hierbij aan dat NedTrain ook zou moeten vastleggen wat de 
verantwoordelijkheid van NedTrain is in het proces met betrekking tot bijvoorbeeld de locatie, 
planning. Hier mogen ook best eisen aan gesteld worden. Innovatiekracht van reinigingsbedrijven is 
sterk gericht op kleine innovatie op het gebied van producten. Innovatie in het proces zal tijd vergen 
en wellicht andere competenties van reinigingsbedrijven. Dit zal zich moeten ontwikkelen in 
samenwerking met NedTrain. De wil om te innoveren en mee te denken met NedTrain is wel 
aanwezig. 

De diagnose kan worden samengebracht tot een samenhangend schema (Figuur 13). De punten 
blokken uit schema zijn de belangrijkste punten die aangegeven zijn in interviews. Het verband 
hiertussen is voortgekomen uit analyse. Deze analyse wordt toegelicht. Ten eerste zijn er vier 
belangrijke gebieden waar de constateerde punten in onder te verdelen zijn. Dit zijn: top management 
(strategische hoofdoorzaken), aansturing reiniging door NedTrain (tactisch), uitvoering reiniging 
(operationeel) en problemen (gevolgen). 

Toelichting schema Figuur 13 
Het schema is opgebouwd uit 4 vlakken die verticaal zijn gepositioneerd. Daarnaast bestaat het schema 
uit blokken die verbonden zijn met pijlen. Het schema moet als volgt gelezen worden. De blokken in 
het vak 'top management' refereren naar pijnpunten die door een bepaalde stijl van management zijn 
veroorzaakt danwel aangepakt kunnen worden. De blokken uit het eerste vak leiden door middel van 
pijlen naar het tweede vak. In het tweede vak staan de gevolgen van de blokken uit het eerste vak 
(oorzaken). In het derde vak staan de gevolgen van de blokken uit het tweede vak, etcetera. De 
blokken in een vlak x zijn dus oorzaken van de blokken in het vlak x+ 1. In vlak x+ 1 staan dan de 
gevolgen. Daarna zijn de blokken in vlak x+ 1 oorzaken van de gevolgen in vlak x+2, etcetera. Dit zal 
toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld. Door een technische focus vanuit NedTrain is de 
visie op reiniging gebrekkig en is er geen strategie. Daardoor is men gericht op kostenbesparing 
richting leveranciers. Door kostenbesparing is er voor treinreiniging een lagere winstgevendheid. Dit 
leidt tot lage motivatie om te innoveren bij de leverancier. Door de lage motivatie om te innoveren, 
twijfel NedTrain aan het innovatiefvermogen van leveranciers. 

N.B. de wit gestippelde blokken weergegeven in Figuur 13 geven de interne aandachtsgebieden weer. 
Deze zijn toegelicht in bijlage 1. De ongestippelde blokken geven de dertien probleemgebieden weer 
die middel de ontwerpen sourcing strategie geadresseerd worden. 
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Top 
management NT 

(strategisch) 

Figuur 13 Schema van onderlinge relaties bevindingen analyse 

5.5 Conclusie 

Afstudeerrapport 

Met behulp van een goed ontwerp kunnen de bovenstaande problemen uit het schema in Figuur 13 
aangepakt worden. Hierbij is het van belang dat men in één keer landelijk aanbesteed zodat de 
uitgangspositie landelijk hetzelfde wordt. Door steeds op verschillende momenten in de tijd aan te 
besteden is een situatie ontstaan waarbij partijen met verschillende uitgangsposities te maken hebben 
gekregen. 

Het schema in Figuur 13 laat zien dat de huidige bedrijfsvoering leidt tot problemen in de uitvoering 
van reiniging en tot laag vertrouwen bij reinigingsbedrijven en NedTrain in elkaars organisatie. Ook is 
er op de huidige manier geen sprake van innovatie op de huidige manier. Het ontwerp zal er rekening 
mee moeten houden dat leveranciers niet gewend zijn om onderling samen te werken en dat NedTrain 
niet gewend is om op een coöperatieve manier aan te sturen, waarbij beide partijen naar een 
gemeenschappelijk doel streven. 

In Figuur 13 is eveneens te zien dat in de huidige situatie het ontbreken van een duidelijke visie, 
doelen en strategie ten grondslag ligt aan een aantal belangrijke problemen. In de loop van dit project 
zijn een visie en doelen duidelijker naar voren gekomen, maar een heldere strategie van reiniging 
uitbreekt nog steeds. Hierin is een tweedeling te maken in problemen met betrekking tot inkoop en 
leveranciers en interne problemen. Analyse van de vlakken in bijlage 1 laat zien dat het schema uit 
Figuur 13, acht punten bevat die intern ter verbetering zijn en dertien punten die verbeterd kunnen 
worden door het toepassen van een andere inkoopstrategie. Er is daarom gekozen om deze gebieden 
aan te pakken in het volgende hoofdstuk door middel van het ontwerpen van een strategie voor 
inkoop, een sourcing strategie. 
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De gewenste situatie van NedTrain is kort samengevat een situatie waarin leveranciers aangestuurd 
worden op basis van output, lange termijn relaties bestaan, het aantalleveranciers wordt teruggebracht 
en waarbij de leverancier meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgt. Om deze gewenste situatie te 
bereiken is een passend model gezocht waarin aan deze aspecten invulling wordt gegeven. Dit heeft 
geleid tot het objectontwerp beschreven in hoofdstuk 6. 
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6 Objectontwerp 
Dit ontwerp is opgebouwd uit een lange termijn en een korte termijn ontwerp. De reden hiervoor is dat 
het eigenlijke ontwerp pas op langere termijn te implementeren is. Reiniging is een continu proces dat 
niet zomaar op zijn beloop kan worden gelaten. Gekozen is daarom voor een lange termijn ontwerp en 
korte termijn oplossingen waarbij op korte termijn een aantal aandachtspunten aan te wijzen zijn. 
Tevens zal op de korte termijn invulling moeten worden gegeven aan de voorbereidingen voor het 
ontwerp. Eerst zal het ontwerp voor de lange termijn besproken worden en daarna die voor de korte 
termijn in paragraaf 6.2. Deze volgorde is zo gekozen omdat de lange termijn oplossing het 
belangrijkste deel van het ontwerp is. Op korte termijn moet de lange termijn oplossing voorbereid 
worden en kunnen lopende (interne) aandachtspunten worden aangepakt. De lange termijn oplossing 
kan geïmplementeerd worden vanaf over ongeveer 2 jaar bij een nieuwe aanbesteding (2010- 2015). 
De korte termijn strekt zich over een periode tussen nu en 2 jaar (2008 - 201 0). 

lil Lange termijn 

6. 1 Sourcing strategie (lange termijn) 
Inleiding 
Het is de bedoeling dat NedTrain in stappen haar organisatie transformeert zodat ze in staat is om 
reinigingsdiensten op een andere manier aan te sturen. Er zal een aantal veranderingen nodig zijn om 
de gewenste situatie (op de lange termijn) door te kunnen voeren. Opgemerkt dient te worden dat 
NedTrain qua reiniging op dit moment al volop in ontwikkeling is. De huidige contracten met vijf 
leveranciers bieden echter een beperking, waardoor NedTrain nog niet direct kan werken conform een 
toekomstige, gewenste situatie. Het ontwerp voor de lange termijn is alleen optimaal in te voeren in 
combinatie met een gelijktijdige aanbesteding. Dit is echter pas mogelijk als alle contracten afgelopen 
zijn. De reden waarom er gewacht moet worden tot de contracten aflopen, is dat de huidige contracten 
conform de aanbestedingswetgeving niet op inhoud gewijzigd mogen worden zonder aan te besteden. 
Een belangrijke voorwaarde voor invoering van dit ontwerp is dan ook een volledige, landelijke 
aanbesteding voor alle reiniging (modulair, periodiek en KPR). Slechts dan kan er inhoudelijk op een 
andere manier worden gewerkt. Tevens moet opgemerkt worden dat NS in 2015 opnieuw mee moet 
dingen naar een concessie voor het hoofdspoornet Deze beslissing kan echter in de komende periode 
nog door de politiek worden teruggedraaid. 

De ontworpen sourcing strategie voor NedTrain is gericht op het innovatief maken van reiniging in 
samenwerking met leveranciers. Hierbij is gebleken dat de reinigingsdienst voor NS van zulke grote 
invloed is op het eindproduct dat aan klanten wordt geleverd, dat een kosten/leverage strategie niet zal 
volstaan. Voor innovatie is een zekere trigger nodig, maar zeker ook budget om te investeren. De 
trigger kan bijvoorbeeld een laag kwaliteitsniveau zijn. Innovatie kan gezocht worden in de toepassing 
van reiniging qua gebruik van producten maar ook ontwerp van processen. Tevens zal een andere 
vorm van samenwerken en aanbesteden een vorm van innovatie zijn. 

Om de belangrijkste problemen die in empirisch onderzoek gediagnosticeerd zijn aan te pakken, zal 
men een integrale sourcing strategie moeten ontwikkelen voor treinreiniging. Ook zullen 
reinigingsbedrijven moeten beseffen wat het betekent om deel uit te maken van de dienst die 
aangeboden wordt aan reizigers. 
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De sourcing strategie voor re1mgmg bestaat uit keuzen met betrekking tot de volgende 
elementen: inspanning/prestatie, concurrentie/partnership, aantal leveranciers, contractduur, 
lokaal/internationaal/regionaal/nationaal. 

6.1.1 Prestatie vs. inspanningsgericht inkopen 
NedTrain zal een omslag moeten maken van contracten op basis van inspanning, waarin NedTrain de 
input en het proces gedetailleerd voorschrijft, naar prestatiecontracten. Men vraagt aan 
reinigingsbedrijven om een bepaalde prestatie te leveren. Voorheen is steeds gesproken van output en 
outputsturing. Deze term wordt echter beter gedekt door de term prestatie die gebruikt wordt in het 
formuleren van een sourcing strategie. Deze prestatie kan op verschillende manieren worden 
gedefinieerd. De definitie bepaalt welke activiteiten het reinigingsbedrijf inricht. NedTrain zou de 
prestatie kunnen definiëren als: zorg voor schone treinen waarvoor ten minste X % van de reizigers 
een 7 of hoger geeft gedurende de hele dag, zeven dagen per week. Bij deze vorm van prestatiesturing 
wordt een prestatie verwacht op basis van outputnorm klanttevredenheid. Men zou ook kunnen kiezen 
voor een prestatiesysteem waarbij de leverancier verantwoordelijk is voor het kwaliteitscijfer gemeten 
door keurders, dit is sturen op intern gemeten output. Het hangt er dus vanaf welke prestatie
indicatoren gekozen worden. 

Het is te adviseren om aansturing op klanttevredenheid te verkiezen boven aansturing op technische 
kwaliteit van reiniging. Op dit cijfer wordt de NS immers beoordeeld door het Ministerie van Verkeer 
& Waterstaat. Echter, hierbij moet gewezen worden op de aandachtpunten van deze benadering. 

1. De leverancier zal zich moeten richten op een bredere aanpak dan reiniging alleen. 
Klanttevredenheid van reiniging wordt mede bepaald door andere factoren. Dit is aangetoond 
door onderzoek van Almere Marktonderzoek Advies in opdracht van NS. 

2. · Er zullen factoren zijn diè zorgen voor een lagere klimttevredenheid, maar die niet direct te 
beïnvloeden zijn door een reinigingsbedrijf. Een voorbeeld hiervan is de uitwendige reiniging 
van ramen. Dit wordt gedaan door NedTrain zelf en is dus niet te beïnvloeden door 
reinigingsbedrijven. Men zal dus na moeten gaan welke factoren van invloed zijn geweest op 
het geven van een bepaald klanttevredenheidscijfer en of hierop invloed uit te oefenen is door 
een reinigingsbedrijf. 

3. Patroon van interactie. Indien men stuurt op klanttevredenheid wordt de dienstverlening 
complexer. Het zal niet alleen meer gericht zijn op reiniging, maar ook op andere factoren die 
klanttevredenheid van reiniging kunnen beïnvloeden. Zoals betoogd in hoofdstuk 2 heeft de 
complexiteit van diensten invloed op het interactiepatroon. Concreet houdt dit in dat 
reinigingsbedrijven meer zullen moeten overleggen met NedTrain en NSR. 

4. De kosten van uitbesteden zullen hoger worden. Vooralsnog worden reinigingsbedrijven 
alleen gestuurd op reiniging, waardoor zij zich minder richten op klanttevredenheid. Als 
NedTrain hogere eisen stelt aan RB, zal het reinigingsbedrijf deze eisen doorberekenen in 
hogere kosten. 

Met een klein aantalleveranciers zijn de hierboven beschreven aandachtspunten goed te managen. Het 
sturen op klanttevredenheid zal de leverancier bovendien stimuleren tot innovatieve oplossingen in een 
bredere aanpak van dienstverlening (punt 1 ). Er moeten goede afspraken komen over factoren waar 
NS een verantwoordelijkheid heeft in het beïnvloeden van klanttevredenheid. Er kan ook gedacht 
worden aan een systeem waarin NedTrain reinigingsbedrijven tegemoet komt indien NedTrain in 
gebreke blijft met betrekking tot reinigingsfactoren die alleen NedTrain kan beïnvloeden (punt 2). Het 
derde punt gaat over interactie tussen NedTrain en reinigingsbedrijven. Meer interactie is wenselijk 
om reiniging op een hoger plan te tillen. Frequent overleg met NedTrain, NSR en reinigingsbedrijf 
zullen er tevens toe bijdragen dat alle betrokken partijen op één lijn komen over de aanpak van 
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reiniging (punt 3). Om toename van klanttevredenheid te bewerkstelligen zullen investeringen nodig 
zijn. Deze investeringen zullen door reinigingsbedrijven gedaan worden, maar indirect door NedTrain 
betaald worden. Het management zal moeten beslissen welke kosten men bereid is te maken om een 
klanttevredenheid van x % te halen. Er zal immers geïnvesteerd moeten worden in verbetering. De 
vraag wie oplossingen bedenkt is in dit geval onafhankelijk van het feit dat NedTrain zal moeten 
betalen. Het voordeel van NedTrain is echter dat zij het innovatieve vermogen om die oplossingen te 
bedenken aan reinigingsbedrijven toeschrijft (punt 4). 

Het hierboven besproken vierde punt raakt de vraag of integraal of partieel uitbesteed moet worden 
(van Weele, 2007). Bij integraal uitbesteden vraagt men een oplossing uit en partieel uitbesteden houdt 
NedTrain zelf de coördinatie. Het zal in ieder geval niet mogelijk zijn om vanaf het begin alle 
coördinatie en planning door reinigingsbedrijven te laten doen. Er kan echter wel nagedacht worden 
over een geleidelijke overgang. Echter, hoe meer activiteiten het reinigingsbedrijf over zal nemen van 
NedTrain, hoe moeilijker het wordt om na verloop van tijd te verwisselen van leverancier. Dit geldt 
ook voor het ter discussie stellen van het huidige reinigingssysteem van modulaire, periodieke en 
keerpuntbeurten. Een oplossing voor dit probleem kan zijn dat NedTrain in het contract opneemt dat 
de leverancier aan het einde van de looptijd een plicht heeft om de nieuwe leverancier in te werken. 
Het ontwerpen van een reinigingssysteem moet een discussie zijn met de markt waarna in een 
aanbesteding elke partij hieraan zijn invulling mag geven en hier een prijs aan mag hangen. Een 
aandachtspunt is hoe de opdracht in de markt gezet kan worden. Voorheen werkte NedTrain met 
beurten en normtijden. Hiermee is gemakkelijk het aantal benodigde uren schoonmaak bij een bepaald 
aanbod aan treinen te berekenen en dus ook de capaciteitsinzet Vervolgens kan een urentariefbepaald 
worden. Een oplossing is om een prijs van een bepaald type trein uit te vragen en wat het kost om die 
trein schoon te houden en een bepaalde klanttevredenheid te behalen. NedTrain kan bij het uitvragen 
gebruik maken van foto's en beschrijvingen van objecten en business cases (omschrijving van een 
probleem waarop een invulling van de leverancier gevraagd wordt). 

Een andere belangrijke factor is verantwoordelijkheid. Bij inspanningsgericht aansturen rust er weinig 
verantwoordelijkheid op de leverancier. Het gaat er ten slotte om dat de vereiste handelingen zijn 
uitgevoerd. Natuurlijk zijn er wel kwaliteitseisen verbonden aan de uitvoering, maar dat is niet waar de 
leverancier primair verantwoordelijk voor is. Indien men meer verantwoordelijkheid wil geven aan 
leveranciers zijn twee dingen erg belangrijk: 

1. Men moet de ruimte krijgen om, binnen een bepaalde bandbreedte, de activiteiten uit te 
kunnen voeren die de leverancier nodig acht om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen 

2. Leveranciers moeten inzicht hebben in het proces van NS waar zij deel van uitmaken. Het 
gedrag en de uitstraling van reinigers die in contact komen met klanten van de NS moet op één 
lijn liggen met de eisen die NS aan het eigen personeel stelt en de serviceverlening dat NS
personeel zouden moeten verlenen. 

Het is verder belangrijk om vast te stellen welke activiteiten NedTrain uit zal voeren en wat de 
verantwoordelijkheid voor reinigingsbedrijven moet zijn. In Tabel 7 is een opzet met hierin een 
verdeling van activiteiten. Sommige activiteiten zijn zo sterk verbonden met primaire processen van 
NS dat uitvoering door een reinigingsbedrijf niet voor de hand liggend is. NedTrain zou de keuze af 
moeten laten hangen van de mate van controle en beheersing die zij over het reinigingsproces wil 
voeren. Er zou een extra kolom aan toegevoegd kunnen worden met activiteiten van een derde partij, 
bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie. 
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Tb 17 A . . . d r · h a e ctiv•teitenver e mg m et re1mgmgsproces 
Categorie Activiteit in reinigingsproces NedTrain Reinigings-

bedrijf 
Dagreiniging Ontwerpen van beurten x 
(KPR) Plannen van activiteiten m.b.v. de dienstregeling x 

Keuren van werk x 
Registratie bijhouden x 
Opstellen factuur x 

Nachtreiniging Rangeren treinen x 
(modulair) Plannen activiteit x 

Registratie activiteit x 
Onderhouds- Plannen wanneer reinigingsonderhoud nodig is x 
reiniging Trein beschikbaar maken x 
(modulair Registreren x 
periodiek) Trein claimen en vrijgeven x 

De onderstaande punten beschrijven hoe NedTrain om zou kunnen gaan met risico's. 
• Opportunistisch gedrag zoals het leveren van minder mensen dan eigenlijk nodig is om een 

bepaald resultaat te bereiken. Als men na constatering door middel van een audit, wegkomt met 
wanprestatie, dan zal dit laksheid bij de leverancier tot gevolg hebben. Een dienst die dus niet naar 
behoren is uitgevoerd, zou moeten worden gesanctioneerd. 

• Controle over kosten wordt voor NedTrain moeilijker om te beheersen. Heldere afspraken over 
kosten moeten daarom gemaakt worden. Daarbij moet duidelijk worden gespecificeerd wat door 
wie wordt betaald. Belangrijk is hierbij om afte spreken wat NedTrain moet leveren en of dit ook 
gedaan wordt en wat het reinigingsbedrijfmoet leveren en .of dit gedaan wordt. Tevens moeten er 
afspraken zijn over wat er gebeurt als één van de twee partijen niet voldoet en moet er 
geregistreerd worden hoe dit komt. 

• Afhankelijkheid van beide kanten. NedTrain is afhankelijk van het presteren van een leverancier 
op een bepaalde locatie. Bij wanprestatie moet eerst naar oplossingen gezocht worden in plaats 
van direct vervangen van de leverancier. Aan de andere kant is een reinigingsbedrijf ook 
afhankelijk van NedTrain en processen met betrekking tot logistiek die bepaald worden doorNS 
Reizigers. De uitdaging voor NedTrain is om door overleg tussen NSR en reinigingsbedrijven tot 
een steeds betere prestatie te komen. Alle partijen hebben elkaar nodig om een goed resultaat te 
bereiken. Prestatiesturing heeft dus een duidelijke relatie met partnership, men heeft elkaar nodig 
en beseft dat wisselen van partner, voor zover al mogelijk, niet de oplossing is. 

NedTrain zal door prestatiegericht aanbesteden qua interne organisatie ook veranderen. De 
verandering naar prestatiegericht reinigen heeft zijn weerslag op informatiesystemen, calculatie, 
financiële besturing, kwaliteitsmeting, etc. Bovendien zal men kennis in huis moeten halen voor het 
inrichten van een prestatiecontract, omdat de ervaring bij de inkoopafdeling niet aanwezig is en er 
momenteel een inkoper op inhuurbasis werkt voor NedTrain. Dit zal uitgewerkt worden in hoofdstuk 
7, het realisatieontwerp. 

6.1.2 Partnership en concurrentie 
Volgens Eliram (1995, p. 37) is een partnership als volgt te definiëren: "Een voortdurende relatie 
tussen twee organisaties met als belangrijke elementen betrokkenheid over een langere periode, 
wederzijds delen van risico 's en opbrengsten van de relatie". 
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Er zal samenwerking tussen NedTrain en reinigingsbedrijven nodig zijn. De leverancier wordt op een 
andere manier aangestuurd en moet niet het idee krijgen dat hij de problemen van NedTrain op moet 
lossen door middel van uitbesteding. NedTrain zal dus een wezenlijke bijdrage moeten leveren om de 
samenwerking goed te laten verlopen. In het reinigingsproces is de leverancier immers grotendeels 
afhankelijk van de processen van NS, voorallogistiek gezien. 

Er zijn in de literatuur verschillende termen voor hetzelfde begrip. Bij de keuze voor een 
samenwerkingsvorm geven de termen concurrentie en partnership alleen de twee uitersten weer. 
Hetzelfde geldt voor de transactionele en relationele benadering van Axelsson en Wynstra (2002). Er 
zijn echter ook combinaties van deze uitersten mogelijk. Bij NedTrain is er sprake van concurrentie 
doordat men aanbestedingsplichtig is. Omdat NS een nutsbedrijf is moet boven een bepaald 
drempelbedrag, Europees worden aanbesteed. Het is dan ook niet te voorkomen dat er na een x aantal 
jaren opnieuw aanbesteed moet worden. Men kan echter wel in de aanbesteding specificeren dat een 
men na gunning een partnership wil nastreven en dat men ook op bijbehorende elementen wil 
selecteren. NedTrain zal dus gaan werken met een combinatiemodel van een partnership en 
concurrentie. Hieronder is uiteengezet wat één en ander precies inhoudt. 

NedTrain wil graag samenwerken in een partnership om qua reiniging een betere klanttevredenheid te 
behalen voor zowel NSR als de reiziger. Motieven voor reinigingsbedrijven om hieraan mee te werken 
zijn om zaken te doen en onderdeel te zijn van het bedrijf NS, dat een goede externe uitstraling geeft 
voor een reinigingsbedrijf richting andere klanten van een reinigingsbedrijf. Een reinigingsbedrijf is 
echter voomarnelijk geïnteresseerd in een partnership, omdat dit zekerheid geeft voor het bedrijf. Men 
ziet in dat nauwe samenwerking vereist is om in het proces van treinreiniging, synergie te behalen. 
Met synergie wordt bedoeld dat een beter eindresultaat in samenwerking tot stand komt. 

Voor een goede samenwerking is een belangrijke factor het hebben van een gezamenlijk doel. Dit doel 
kan voor beide partijen · omschreven worden. NedTrain: treinen schoonmaken tegen beste verhouding 
prijs/kwaliteit. NedTrain ziet dit gerealiseerd door innovatie van leveranciers en efficiency- en 
effectiviteit verbeteringen. Reinigingsbedrijf de omzet van het bedrijf vergroten door meer werk 
binnen te halen, kwaliteit leveren, werkgelegenheid bieden en service verlenen aan klanten van 
NedTrain. 

De noodzaak tot samenwerking met NedTrain en onderling wordt veroorzaakt door de unieke situatie 
van treinreiniging die wij al eerder besproken hebben in hoofdstuk 4. Om te komen tot prestatiesturing 
moet men samenwerken. Daarnaast is het in de toekomstige situatie wenselijk dat NedTrain 
samenwerkt met reinigingsbedrijven om zo te blijven verbeteren en zich ook te richten op nieuwe 
manieren voor het bereiken van klanttevredenheid (zowel reizigers als de interne klant NSR). 

Omdat NedTrain de reinigingsdienst wil uitbesteden en de bedragen van reiniging boven een wettelijk 
gestelde grens liggen, moet NedTrain reiniging aanbesteden. Dit houdt in dat de opdracht in de markt 
gezet moet worden volgens de geldende regels van het aanbestedingsrecht. Aan het kiezen voor een 
partnership met een leverancier zal dan ook een aanbestedingsprocedure vooraf gaan. Het maakt een 
groot verschil voor het invullen van een partnership of men met één of met meer partijen werkt. 
NedTrain kan beslissen om, indien men landelijk de voorkeur geeft aan het werken met meer 
leveranciers, met iedere partij afzonderlijk een partnership aan te gaan i.p.v. met alle partijen tegelijk. 
Bij het werken met meer partijen tegelijk komt het probleem van co-opetition naar voren. Dit is het 
probleem dat concurrenten moeten samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen, maar tegelijk 
ook elkaars concurrenten zijn (De Man, 2004). In het toewijzen van gebieden aan leveranciers zou een 
scheiding gemaakt kunnen worden in te reinigen objecten, bijvoorbeeld stoptreinen en sprinters wordt 
gereinigd door de ene partij en intercity's door de andere partij. Hierdoor maakt iedere partij zijn 
'eigen' treinen schoon. De haalbaarheid en implicatie van deze manier van indeling in percelen zal 
nader onderzocht moeten worden. 

~ 
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In literatuur wordt een aantal succesfactoren beschreven zoals informatie delen, ondersteuning van top 
management, gedeelde doelen, communicatie met leveranciers in een vroeg stadium, leveranciers 
bieden onderscheidende toegevoegde waarde (Ellram, 1991; Ellram, 1995; Eliram en Hendrick, 1995; 
Wilson, 1995). Andere zijn vertrouwen, flexibiliteit, teambenadering, gemeenschappelijk 
doelstellingen, open communicatie. Algemeen kan gesteld worden dat bij een partnership de 
elementen vertrouwen, gemeenschappelijke doelen, wederzijds delen van risico's en opbrengsten, 
betrokkenheid, wederzijds delen van informatie, ondersteuning van top management, lange termijn 
visie steeds terugkomen 

Gelderman en van Weele (2003) stellen dat een strategie van samenwerking alleen nagestreefd moet 
worden als de leverancier bereid en in staat is om bij te dragen een het concurrentievoordeel van het 
kopende bedrijf NedTrain kan concurrentievoordeel halen op andere bedrijven als zij het 
(reinigings)onderhoud efficiënt en effectiefkan uitvoeren voor de NS groep. Men zal moeten voldoen 
aan de outputcriteria van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot het 
klanttevredenheidscijfer voor reiniging. In die zin helpt een partnership NedTrain om samen met 
leveranciers dit cijfer te behalen. In de huidige situatie is men echter niet in staat om een stabiel en 
voldoende cijfer voor klanttevredenheid te halen. Het cijfer is afwisselend voldoende en onvoldoende. 
Directe sturing op dit cijfer is vooralsnog moeilijk. Echter door een betrokken partner aan te trekken 
kan men gezamenlijk alles in het werk stellen om de criteria te halen. 

Tot slot moet benadrukt worden dat na het bepalen van de strategie een belangrijk onderdeel van de 
tactische fase volgt, namelijk het selecteren van leveranciers. Het goed selecteren van leveranciers is 
belangrijker naarmate men een kritische dienst uitbesteed en naar gelang men op een kleiner aantal 
leveranciers vertrouwt. Een verkeerde keuze kan later problemen opleveren met betrekking tot 
kwaliteit, uitvoering op het kritieke proces en de mogelijkheid om van leverancier te wisselen. Hoe 
leveranciers te selecteren zal in dit rapport niet in detail behandeld worden. · 

6.1.3 Aantal leveranciers 
Voor de situatie bij NedTrain is zo weinig mogelijk leveranciers voor het reinigen van treinen te 
adviseren. Dit heeft als voordeel dat de onderlinge samenwerking gemakkelijker wordt. Het risico op 
"naar elkaar wijzen" als de kwaliteit ondermaats is, wordt groter naarmate het aantal leveranciers 
toeneemt. Doordat verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van een specifieke trein vooralsnog 
niet mogelijk is, is achteraf- na reiniging - niet meer vast te stellen wie de trein gereinigd heeft als 
deze op een bepaalde locatie vies is aangetroffen. Om dit op te lossen is degene die de trein als laatst 
heeft schoongemaakt verantwoordelijk voor het resultaat. Mocht deze trein bij aanname van een 
reinigingsbedrijf extreem smerig zijn aangetroffen dan zou dit moeten worden geregistreerd in een 
centrale database. 

Bij NedTrain zou men kunnen kiezen tussen een multiple en single sourcing strategie. Met multiple 
sourcing wordt bedoeld meerdere leveranciers voor landelijke reiniging. Nederland is opgedeeld in 
regio's en locaties en per locatie is er maar één leverancier voor treinreiniging. Multiple sourcing wil 
zeggen dat regio's verschillende reinigers kunnen hebben. Met single sourcing wordt bedoeld één 
leverancier voor het hele land. De afweging die gemaakt moet worden is of men van één leverancier 
reinigingsdiensten zou willen betrekken of dat twee of meer gewenst zou zijn. Hieronder worden de 
voor- en nadelen van het samenwerken met één of meer partijen uiteen gezet. 

Voordelen van een single sourcing strategie ten opzichte van de huidige situatie (vijf leveranciers) 
zijn: 

~ 
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~ Slechts één partij is verantwoordelijk voor het te bereiken resultaat. Daardoor kan er niet naar 
anderen worden gewezen als een trein binnenkomt die niet aan de normen voldoet. 

~ Communicatie en coördinatie worden gemakkelijker.* 
~ Cultuurafstemming is gemakkelijker.* 
~ Meer openheid in kennisdeling met NedTrain doordat er niet met concurrenten overlegd hoeft 

te worden.* 
~ Reinigingspersoneel vloeit niet af, maar wordt overgenomen door de partij die de 

aanbesteding gegund krijgt. Dit is wettelijk geregeld. 
~ Sterke betrokkenheid wordt gecreëerd.* 
~ Contract heeft grote waarde voor leverancier, daardoor zijn grotere investeringen mogelijk.* 
~ Het is gemakkelijker om vergoedingen aan reinigingsbedrijven te relateren aan het aantal 

treinen en eventuele toename van dit aantal. Als het aantal treinen toeneemt en er maar één 
leverancier is die ze reinigt, dan is dit toe te rekenen naar deze leverancier, terwijl de toename 
op een bepaalde locatie waar een reinigingsbedrijf werk uitvoert, heellastig is bepalen. Hierin 
is namelijk al een natuurlijke variabiliteit, waardoor toename lastig meetbaar is.* 

~ Er kunnen hogere overhead- en investeringskosten worden gemaakt door het ontstaan van 
schaalvoordelen.* 

~ Vanuit NedTrain is er minder begeleiding nodig waardoor kosten van interactie dalen.* 

Alle voordelen met een * erachter gelden ook voor werken met twee leveranciers, maar in mindere 
mate. Het is dus niet zo dat de voordelen geheel wegvallen bij het kiezen voor twee leveranciers in 
plaats van voor één. 

Nadelen van een single sourcing strategie ten opzichte van de huidige situatie (vijf leveranciers) zijn: 

~ NedTrain wordt afhankelijk van één partij. Mocht deze partij wegvallen dan is toelevering van 
de service niet direct gegarandeerd. 

~ Alleen hele grote partijen komen in aanmerking voor de opdracht. Hiermee sluit je 
marktpotentieel uit. 

~ Vergelijken tussen leveranciers is niet meer mogelijk. 
~ Bij kwijtraken contract verliest het reinigingsbedrijf een erg groot deel van de omzet. Dit zou 

een grote klap kunnen betekenen. De leverancier kan hier echter rekening mee houden door 
middel van goed contract management.* 

~ Hoge switching costs om na een aantal jaren te verwisselen van leveranciers. Aan de andere 
kant moet reinigers overgenomen worden door een eventuele nieuwe werkgever. Hetzelfde 
zou men kunnen doen met eventuele specifieke investeringen.* 

~ Bij lange contracten met één leverancier loopt NedTrain de kans op verlies van gevoel met de 
markt en marktconforme prijzen.* 

~ De selectie van leveranciers wordt belangrijker naarmate het aantal leveranciers kleiner wordt. 
Als er onder vijf leveranciers één niet zo goed presteert dan kunnen de andere vier het 
goedmaken. Bij één leverancier is er geen back-up als de prestaties te wensen overlaten. Bij 
wanprestatie is het ook erg moeilijk om snel een nieuwe leverancier voor een dergelijk groot 
gebied te vinden. 

Alle nadelen met een * erachter gelden ook voor werken met twee leverancier, maar in mindere mate. 
Het is dus niet zo dat de nadelen geheel wegvallen bij het kiezen voor twee leveranciers in plaats van 
voor één. 

Twee leveranciers 
Het samenwerken met twee leveranciers biedt voor NedTrain voordelen ten opzichte van werken met 
één leverancier. Het gaat dan vooral om de afhankelijkheid die afneemt bij twee leveranciers. De 
afhankelijkheid van één partij zou ertoe kunnen leiden dat bij wanprestatie op bijvoorbeeld één locatie, 
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een nieuwe aanbesteding zou moeten volgen. Bij twee leveranciers kan de andere partij het werk in 
een dergelijke situatie overnemen. Het werken met twee leveranciers biedt voor NedTrain eveneens 
voordelen met betrekking tot innovatie, onderlinge concurrentie en grootte van de markt. In 
samenwerking met twee partijen is de kans op meer ideeën groter en de onderlinge drang om te 
presteren ook groter. Men weet dat de activiteiten, en daarmee de omzet, bij wanprestatie naar de 
concurrent kunnen gaan. Tevens wordt de markt van potentiële bedrijven groter bij het accepteren van 
twee leveranciers. Het gaat dan niet meer om ongeveer 30 miljoen euro dat bij één bedrijf wordt 
ondergebracht, maar bijvoorbeeld om de helft. Hierdoor komen kleinere bedrijven ook in aanmerking 
voor selectie. Heel belangrijk in dit model is om vast te stellen in welke mate de concurrenten bereid 
zijn om onderling samen te werken als zij ook tegen elkaar concurreren. Deze samenwerkingsvorm 
zou men in het bestek van eisen moeten opnemen met aanbesteden, zodat alleen partijen die zich aan 
samenwerking committeren, in aanmerking komen. De gewenste vorm van samenwerking zal 
terugkomen in paragraaf 5 .1.4. 

Opgemerkt moet worden dat het werken met één leverancier optimale samenwerking in de vorm van 
een partnership zou kunnen opleveren. Uit het oogpunt van dit argument is één leverancier dan ook te 
adviseren. Echter, NedTrain geeft relevante argumenten om toch te kiezen voor twee leveranciers. 
Deze situatie zal dan ook verder uitgewerkt worden. Opgemerkt dient te worden dat bij het kiezen van 
meer leveranciers dan twee, de nadelen groter worden. 

Dyer et al. ( 1998) onderstrepen overigens dat het kiezen voor minder leveranciers er niet alleen toe 
leidt dat de kopende partij afhankelijker wordt van een klein aantal partijen, maar dat de leverancier 
ook afhankelijker wordt van de koper waardoor de leverancier harder loopt als er iets gevraagd wordt. 
Deze visie wordt onderschreven door een manager van Chrysler die geciteerd wordt in dit onderzoek: 
"We have found that the more we buy from a particular supplier, the more responsive the supplier is to 
our needs". Dit betekent: "Wij hebben ondervonden dat, hoe meer we kopen bij één bepaalde 
leverancier, hoe meer de leverancier bereid is om te voldoen aan onze wensen". · 

6.1.4 Duur van contract 
De duur van contracten is belangrijk voor leveranciers met het oog op investeringsbeslissingen. Als 
men zekerheid van een contract heeft voor een lange periode is men geneigd eerder te investeren dan 
bij een periode van drie jaar. Een reinigingsbedrijf (RB) zal namelijk altijd de terugverdientijd 
meenemen in de investeringsbeslissingen en andere beslissingen ten aanzien van het opzetten van een 
organisatie voor treinreiniging. Tevens moeten de kosten van aanbesteding bij zowel NedTrain als het 
reinigingsbedrijf mee worden genomen. Samengevat zijn de volgende drie variabelen belangrijk bij 
het beslissen over de duur van een contract. Duur van een contract is afhankelijk van: 

de grootte van (specifieke) investeringen die een reinigingsbedrijfmoet doen 
kosten van aanbesteden van een nieuw contract voor NedTrain en RB 
moeite die het kosten voor reinigingsbedrijf om een reinigingsorganisatie op te zetten (denk 
aan termijn dat reinigers in dienst worden genomen I verloop I opzetten van een 
werkprogramma bij prestatiecontracten) 

Tevens moet er opgemerkt worden dat een partnership een samenwerkingsvorm is die geldt voor een 
langere periode. Dit gezien de hoge investeringen die door beide partijen (koper en leverancier) 
worden gedaan. Een langer contract kan echter vertrouwen geven in de toekomst (Doney en Cannon, 
1997). De beste duur voor contract is vijf jaar exclusief opties tot verlenging. Dit contract zal dan 
lopen van 2010 tot 2015. In 2015 wordt de hoofdconcessie van NS mogelijk opnieuw aanbesteed. 
Mocht NS dit gegund krijgen dan kan het contract uiteraard verlengd worden. Tevens kan in de 
aanbesteding nog beslist worden over de lengte van een vast en een variabel deel. Bijvoorbeeld vijf 
jaar vast met drie keer één jaar verlenging. Het beste zou zijn om het vaste deel significant langer te 
laten duren dan in de huidige situatie het geval is. Momenteel zijn er contracten die drie jaar vast staan 
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met opties tot verlengen. Als de leverancier echter in het begin investeringsbeslissingen maakt zullen 
die gebaseerd zijn op de looptijd van het contract. Na 2015 kan zal men de voorgaande vijf 
contractjaren moeten evalueren en op basis daarvan beslissen of en hoe lang er verlengd moet worden 
of dat er opnieuw aanbesteed moet worden. 

6.1.5 Lokaal of internationaal soureen 
NedTrain is een sterk nationaal georiënteerd bedrijf. De voertaal is Nederlands en Engels wordt niet 
gesproken binnen NedTrain. De uitvoering is zeer plaatsgebonden met mensen die hun werk uitvoeren 
op een vaste locatie. Om deze reden is het te adviseren om te werken met Nederlandstalige 
reinigingsbedrijven met Nederlands sprekende werknemers. De communicatie en interactie vindt 
uitsluitend in het Nederlands plaats. Omdat de indeling van percelen in de aanbesteding zal bepalen 
waar leveranciers aan het werk gaan, is het belangrijk om leveranciers te selecteren die landelijk 
opereren. Een ander argument om niet internationaal te soureen is dat het noodzakelijk is dat 
persoonlijke communicatie en afstemming plaatsvinden in een dienstverleningsproces met intensieve 
interactie tussen NedTrain en reinigingsbedrijven. Of er nationale of regionale partijen gekozen 
moeten worden hangt af van de keuze van de perceelindeling in de aanbesteding. Deze indeling is in 
dit rapport niet onderzocht. In geval men voor een bepaald perceel één leverancier wil betrekken en 
deze leverancier opereert toevallig in zijn eigen regio dan is dit een mogelijkheid. Partijen met 
nationale/landelijke dekking zijn te verkiezen boven regionale partijen omdat zij flexibeler zullen zijn 
met betrekking tot werkgebied. 

6.1.6 Samenvatting 
Tot slot wordt een overzicht gegeven van scenario's waarin het aantalleveranciers de contractduur en 
de mate van partnership en prestatie bepaalt (Tabel 8). Het samenwerken op basis van output
/prestatie-eisen wordt beter mogelijk naarmate er minder partijen onderlinge afstemming zullen 
moeten bereiken. Het kan namelijk niet zo zijn dat elke partij een eigen reinigingsprogramma 
ontwikkelt. Hierin is uniformiteit wenselijk. Ook zal en partnership situatie beter realiseerbaar zijn 
naarmate er minder partijen een rol spelen. 

Tabel 8 samenvatting sourcing strategie 
scenario 1 scenario 2 (gekozen) 

Leveranciersselectie in aanbesteding 
Criteria voor keuze van leveranciers komen tot uiting in het aanbestedingsproces. In dit proces kan 
men selecteren op basis van prijs of op basis van economische criteria zoals prijs, de termijn voor 
uitvoering of levering, klantenservice, innovativiteit, gebruiksvriendelijkheid, milieubescherming, etc. 
(ook levertijd, rentabiliteit, service, gebruikskosten, kwaliteit, esthetisch of functioneel karakter). De 
wetgeving heeft als doel om vrije concurrentie op een vrije Europese markt te bewerkstelligen en is 
gebaseerd op openbaarheid, transparantie, objectiviteit en gelijkheid. 

Bij Europees aanbesteden is het noodzakelijk dat men leveranciers vóór selectie inzage geeft in de 
criteria en weging die gebruikt zullen worden om gegadigden te selecteren. Dit om de transparantie te 
bevorderen. Dit vereist dat een aanbesterlende organisatie van tevoren erg goed moet nadenken over 
deze criteria, omdat ze in een later stadium niet meer aan te passen zijn. Het grote nadeel hiervan is dat 
men niet kan werken op basis van voortschrijdend inzicht en kennis van ontvangen offertes. Deze 
procedure geeft leveranciers de mogelijkheid te profiteren van eventuele fouten van inkopers. Tevens 
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biedt het leveranciers de kans om heel nauwkeurig te omschrijven wat de koper vraagt, omdat deze 
vraag schriftelijk vastgesteld is. 

In het geval van NedTrain is aanbesteden op functionele specificaties te adviseren. "Daarbij geeft de 
aanbestedeode dienst aan welke prestaties of resultaat hij verlangt en laat hij de technische invulling 
geheel of gedeeltelijk over aan de inschrijvers" (www.tenderplus.nl/aanbestedingsrichtlijnen.php). Dit 
komt dus overeen met de term prestatiegericht inkopen uit de hierboven beschreven sourcing strategie. 
De functie die gevraagd wordt, representeert een bepaalde prestatie. 

De afzonderlijke elementen binnen de sourcing strategie zijn sterk afhankelijk van elkaar. Zo is een 
keuze voor één leverancier moeilijk in overeenstemming te brengen met een puur concurrentiemodel 
op basis van een contract van 1 jaar. De keuze voor een partnership laat tevens beperkte ruimte voor 
het aantal leveranciers. De investeringen die NedTrain en het reinigingsbedrijf moet maken zullen de 
lengte van het contract beïnvloeden. 

Contract management 
Reiniging kan beschouwd worden als component dienst. Dit geldt in ieder geval voor 
keerpuntreiniging. Het contract management van prestatiegerichte contracten zal in de meeste situaties 
alleen inhouden dat de prestaties gemeten worden en dat op basis hiervan overleg gevoerd wordt. Bij 
treinreiniging zal echter voortdurende interactie nodig zijn tussen vertegenwoordigers van 
reinigingsbedrijven en NedTrain op operationeel, tactische en strategisch niveau. Contract managers 
zijn bij treinreiniging na het sluiten van het contract dus van cruciaal belang. 

6.2 Haalbaarheid en verantwoording 

6.2.1 Specificaties ontwerp NedTrain 
Functioneel 

Na invoering van het ontwerp worden integrale kosten op lange termijn lager, innovatie verhoogd 
en de kwaliteit verbeterd. 
Wat gaat het ontwerp kosten en wat gaat het opbrengen? Een nauwere samenwerking gaat meer 
capaciteit kosten. De opbrengsten zijn niet eenvoudig in directe kostenbesparingen uit te drukken. 
Vooral indirecte kosten zullen verbeteren doordat processen gestructureerder gaan waardoor er 
minder fout gaat. De samenwerking moet immers gericht zijn op continue verbetering van de 
kwaliteit en het proces. Besparing op directe kosten is niet te adviseren. Dit zou leiden tot de 
situatie waarin NedTrain op het moment verkeert. 

Randvoorwaarden 
Wet- en regelgeving: NedTrain is aanbestedingsplichtig. Tevens is het zo dat huidige contracten 
opnieuw moeten worden aanbesteed als NedTrain het huidige werk inhoudelijk significant wil 
wijzigen. 
Algemeen bedrijfsbeleid: NedTrain bevindt zich in een golfvan interne innovatie. Om innovatie te 
bevorderen is een aantal initiatieven ontplooid. Een innovatieve oplossing zal dan ook vrijwel 
zeker geaccepteerd worden door het management. 
Bestaande bedrijfscultuur: hier moet niet alleen gekeken worden naar de cultuur van NedTrain, 
maar ook die van leveranciers/partners. Een volledige omschakeling van inspanningsgericht naar 
prestatiegericht werken zal voor beide partijen een cultuuromslag betekenen waar het 
management rekening mee zal moeten houden. De bedrijfscultuur van NedTrain en 
reinigingsbedrijven komt op een aantal punten overeen. Zowel NedTrain als reinigingsbedrijven 
hebben veel operationele mensen die de fysieke arbeid verrichten en een dienst verlenen. 
Het aanbestedingsrecht stelt geen limiet aan de looptijd van een contract. 
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Eisen met betrekking tot instandhouding van treinen. Reiniging moet aan eisen voldoen zodat een 
trein een bepaalde vastgestelde periode mee kan gaan. 

Gebruikerseisen 
Gebruikers moeten over het algemeen de toegevoegde waarde inzien van een ontwerp voordat zij 
ermee instemmen en werken. Bovendien zal er overeenstemming moeten zijn met het management 
van NedTrain en de manier waarop zij op een strategisch manier kijken naar reiniging. Ondersteuning 
van het management is belangrijk voor de implementatie van het ontwerp. De eisen die het 
management stelt zijn deels bekend. Er is overeenstemming over het invoeren van outputsturing en 
nauwere samenwerking met leveranciers. Onduidelijk is of de impact hiervan ook bij het hele 
management aanwezig is. Dit zal geverifieerd moeten worden. 
Ontwerpbeperkingen 
Men werkt bij NedTrain met budgetten. Overschrijding hiervan is niet wenselijk en zal voorkomen 
moeten worden. 

De haalbaarheid van het ontwerp wordt vooral bepaald door de keuze voor twee leveranciers. Ten 
eerste moeten er manieren gevonden worden om de nadelen hiervan op te vangen. Daarnaast moet er 
een inschatting worden gedaan welke leveranciers een contract van ongeveer € 17 miljoen aankunnen 
(totale spend is 34,7 miljoen). 

De belangrijkste nadelen van dual sourcing ten opzichte van vijf leveranciers, zijn: 
1. De toegenomen macht van de leveranciers; de uitdaging is hier om te zorgen dat de 

leveranciers hun macht niet kunnen gebruiken. Dit kan door duidelijke afspraken te maken en 
vast te leggen in het contract. Door te werken aan een goede relatie zal de leverancier minder 
geneigd zijn om zijn machtspositie uit te buiten. Een partnership is immers een relatie 
gebaseerd op win-win. 

2. Het vinden van bedrijven die het contract aankunnen. Oplossing: in de reinigingsmarkt is een 
aantal hele grote spelers vertegenwoordigd .. Deze spelers hebben vaak omzetten van 140 tot 
225 miljoen euro omzet in schoonmaak. Het bedrijf Asito heeft voor schoonmaak op Schiphol 
een aparte business unit opgezet; "Aviation". Dit zou voor treinenschoonmaak ook mogelijk 
moeten zijn. Als NedTrain het hele reinigingscontract voor treinen op de markt zet zullen 
bedrijven dit heel graag willen binnen halen. Het is belangrijk om te verifiëren of, wat men in 
de aanbesteding belooft, ook waar kan worden gemaakt. 

3. Kosten om te wisselen van leverancier na jarenlange samenwerking op basis van een 
partnership zullen hoog zijn. Het is cruciaal om dit nadeel te reduceren door niet te grote 
specifieke investeringen door een reinigingsbedrijf toe te laten. Bij beslissingen hieromtrent 
moet altijd in ogenschouw worden genomen dat er op een zeker moment weer opnieuw 
aanbesteed moet worden. 

Er is echter nog een aantal risico's aan te duiden. Ten eerste de capaciteit die NedTrain beschikbaar 
kan stellen voor een landelijke aanbesteding. Hiervoor geldt dat ondersteuning van het top 
management van groot belang is. Zij kan de benodigde middelen ter beschikking stellen. Ten tweede 
is opportunistisch gedrag een belangrijke risicofactor. Volgens onderzoekers van Twynstra Gudde6 

krijgt opportunistisch gedrag minder kans als het sociaal kapitaal tussen klant en leverancier hoog is. 
Sociaal kapitaal is gedeelde kennis, normen en waarden, en verwachtingen betreft patronen van 
interactie voor herhalende activiteiten. Sociaal kapitaal bestaat uit vertrouwen, wederkerigheid en 
betrokkenheid, m.a.w. de 'zachte en menselijke' kant. Dit zijn factoren die overeenkomen met de 
succesfactoren voor een partnership. Verder worden in het artikel ook 'hardere factoren' benoemd die 
goed passen in het onder controle houden van opportunistisch gedrag na aanbesteding. De koper en 
leverancier moeten beschikken over dezelfde informatie: informatiesymmetrie. Dit kan bereikt worden 
door een goede besturing (contract, controle en communicatie). Opportunistisch gedrag is dus gedrag 

6 C. Alften en B. van Schuppen, Handtekening gezet. En dan?, FMI contractvorming, december 2004 
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in het voordeel van de leverancier, dat voor de kopende partij niet toelaatbaar is. Bij het verlenen van 
diensten is dit gedrag eerder aanwezig vanwege de slechtere controleerbaarheid van uitvoering van 
diensten. Zo ook bij reiniging. In de praktijk blijkt dat activiteiten die men zegt te doen, in 
werkelijkheid niet of niet voldoende worden uitgevoerd. De leverancier kan dit doen, omdat het 
slechte resultaat alleen direct op te merken is in geval van keuring. Echter, er worden alleen keuringen 
gedaan op treinen die daadwerkelijk gereinigd. Een oplossing zou kunnen zijn om direct toezicht te 
installeren, waarbij men dus op een andere manier gebruik maakt van de 'hardere factor ' controle. Ook 
zou de keuringsmethodiek aangepast kunnen worden. 

6.2.2 Verband probleem - oplossing 
In de analysefase is vastgesteld dat er met betrekking tot reiniging de volgende hoofdproblemen een 
rol spelen. 

1. door gebrekkige strategie voor reiniging heeft NedTrain een primaire kostenfocus in plaats 
van zich te richten op kwaliteit 

2. cultuuromslag van inspanning- naar prestatiegericht aanbesteden 
3. logistieke planning 

Door middel van dit ontwerp worden probleem 1 en 2 aangepakt. De sourcing strategie is een strategie 
die NedTrain kan gebruiken om een bepaalde strategische richting te kiezen voor reiniging van 
treinen. Deze strategie is gericht op de juiste manier van uitbesteden/aanbesteden in combinatie met 
het doel van de dienstuitvoering. Een onderdeel van de strategie vormt de omslag van 
inspanningsgericht aansturen door middel van gedetailleerde specificaties, naar prestatiegericht 
aansturen waarbij de leverancier haar eigen specificaties kan ontwerpen op basis van een gevraagde 
oplossing voor schoonmaak. Integraal of turn-key uitbesteden betekent dat de leverancier volledig 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van activiteiten, maar ook voor de coördinatie van die 
activiteiten. 

6.2.3 Kosten 
Transactiekostenbenadering 
Van Weele ( 2007, p. 180): 
"De transactiekostentheorie veronderstelt dat een ruil met een externe partij gebaseerd is op een 
contract. De (potentiële) kosten die samenhangen met het opstellen, controleren en doen naleven van 
het contract, evenals de kosten die gerelateerd zijn aan het beheren van de relatie met de externe partij 
worden alle gezien als deel uitmakend van de transactiekosten, net de kosten die samenhangen met de 
transactie zelf'. De hoogte van de transactiekosten hangt af van drie belangrijke factoren: 

1. de frequentie van de transactie 
2. het niveau van de transactiespecifieke investeringen 
3. de externe en interne onzekerheid 

Situatie NedTrain: 
1. frequentie: Reiniging van treinen vindt plaats op voortdurende basis. In die zin is er sprake 

van voortdurende interactie. Omdat het een dienst betreft is er geen sprake van een fysieke 
transactie, maar van het uitvoeren van handelingen om een bepaald resultaat te behalen. 

2. investeringen: er is door reinigingsbedrijven niet veel geïnvesteerd in de specifieke situatie 
van NedTrain. Bij het verliezen van het contract zijn "slechts" investeringen in het personeel 
verloren. Het gaat hier dan om specifieke opleidingen voor het reinigen van treinen. Ook gaat 
het om certificaten om in de buurt van het spoor te mogen werken. 

3. de reinigingssituatie kan onzeker zijn. Dit is gerelateerd aan de logistieke planning van 
treinen. In het logistieke proces is Reiniging een parameter waar bij de planning niet specifiek 
rekening mee gehouden wordt. Zodoende moet reiniging 'naar de pijpen dansen' van een 
bepaalde logistieke planning. Op deze planning kunnen op zeer korte termijn wijzigingen 
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plaatsvinden. Echter, volgens de nieuwe CAO moet het reinigingsbedrijf 4 weken van tevoren 
een personeelsplanning maken. Deze planning is dus zeer ongeschikt om korte termijn 
onzekerheden te kunnen opvangen. Het reinigingsbedrijf zal hiermee in zijn prijsstelling 
rekening moeten houden. In de huidige situatie ontvangt het reinigingsbedrijf wachtgeld 
indien NedTrain niet in staat is om werk (treinen) aan te leveren. Er wordt dan betaald terwijl 
er niet gewerkt wordt. Dit kan gebeuren bij KPR overdag en nachtreiniging. Ook kan het 
voorkomen dat op een bepaalde locatie meer treinen dan gepland binnenkomen. Er wordt dan 
getracht dit grotere aantal treinen met hetzelfde aantal mensen te reinigen. Dit gaat ten koste 
van de reinigingskwaliteit. 

Verminderde kosten in het ontwerp: 
minder aanbesteden door langdurige contracten reduceert aanbestedingskasten 
interactie en communicatie met een klein aantal partijen reduceert communicatiekosten 
partner is zelf bereid tot het doen van investeringen, waardoor NedTrain niet hoeft te 
investeren. 

Duidelijkheid over kosten en tarieven is belangrijk rekening houdend met het budget van NedTrain. 
NedTrain is een budget gedreven organisatie met cost centers. Dit betekent dat er door bijvoorbeeld de 
afdeling Operations alleen kosten worden gemaakt en dat winst behaald wordt via de afdeling 
Business & Development (B&D). 

Welke kosten zijn er door uitbesteden reiniging? 
kosten gerelateerd aan financiële controle (controller NedTrain en financiële administratie) 
service niveau management kosten; contract management 
kosten van de afdeling inkoop 

Kostenbesparing heeft voor leveranciers geen meerwaarde als het gaat om .het uitvoeren van minder 
werk. Het gevolg is namelijk dat de leverancier zijn eigen omzet verlaagt en hier zal deze uiteraard 
niet zomaar aan meewerken. Voor NedTrain is het uiteraard gunstig als er minder werk uitgevoerd zou 
kunnen worden. Besparingen zullen dus bij voorkeur voordeel moeten opleveren voor beide partijen. 
Dit is te realiseren door te op een zodanige manier te betalen dat besparingen voor de leverancier 
voordelig zullen zijn. Door in de KPR bijvoorbeeld alleen uren te betalen waarin schoonmakers 
daadwerkelijk bezig zijn (en wanneer ze niet zitten te wachten op het perron), zullen zij op zoek 
moeten naar aanvullend werk. Een andere oplossing kan hier zijn om uit te betalen op basis van het 
aantal schoongemaakte treinen. Een laatste mogelijkheid is om het tarief te verdelen in een vast en 
variabel deel waarbij 80% vast is en 20% gebaseerd op prestatie. Hierdoor wordt het reinigingsbedrijf 
aangespoord om altijd een goede prestatie te leveren. 

Opgemerkt moet worden dat de kosten van wisselen ('switching cost' ) van leverancier groter worden 
als gevolg van voorgaande partnerspecifieke investeringen in fysieke goederen, organisatorische 
procedures, en/of training van medewerkers. Inkopers kunnen bijvoorbeeld procedures ontwikkelen 
om om te gaan met een specifieke leverancier die aangepast moeten worden als een nieuwe relatie 
wordt ontwikkeld (Heide en John, 1990 in Wathne et al., 2001). 

Conclusie haalbaarheid 
Het ontwerp is haalbaar binnen de gedefinieerde specificaties. Daarbij lost het ontwerp de meerderheid 
(dertien) van de gediagnosticeerde problemen op. Tevens zullen de kosten omlaag gaan doordat 
minder vaak wordt aanbesteed door NedTrain en er interactie met minder reinigingspartijen nodig is. 
De prestatie-eisen die NedTrain stelt zullen afhankelijk moet zijn van het budget voor dienstverlening 
en de mate waarin de prestatie-eisen door reinigingsbedrijven te beïnvloeden zijn. 
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11 Korte termijn 11 

6.3 Oplossingen voor korte termijn 
De korte termijn representeert een periode van ongeveer twee jaar waarin de lopende contracten 
uitgediend worden. Gedurende periode is een verandering van sourcing strategie geleidelijk te 
bewerkstelligen door middel van een veranderplan. In deze periode moet men dus de noodzakelijke 
voorbereidingen treffen om de lange termijn oplossing goed te kunnen implementeren. De 
voorbereidingen en andere korte termijn oplossingen zullen hieronder besproken worden. De huidige 
reinigingswerkzaamheden zullen geoptimaliseerd moeten worden binnen het bestaande 
reinigingssysteem met bijbehorende afspraken, procedures en (informatie)systemen. Bovendien is en 
blijft contact met de markt belangrijk. Men moet bij NedTrain precies weten waar men in de toekomst 
naar toe wil en dit beleid zal gedragen moeten worden, zodat intern dezelfde uitgangspunten gelden. 
Zolang er geen overeenstemming is, bestaat er altijd het gevaar dat een besluit op lager niveau in de 
organisatie, overruled wordt door een besluit op hoger niveau. De onderstaande punten zullen echter 
vooral belangrijke verbeteringen zijn voor de periode tot er opnieuw aanbesteed kan worden, dus 
optimalisatie van de huidige situatie. Daarnaast zal het realisatieplan moeten worden uitgevoerd om tot 
een goede aanbesteding te kunnen komen. 

Zoals af te lezen in bijlage 1 zijn er uit interviews ook factoren aan te wijzen die een intern verbeterd 
moeten worden los van het ontwikkelen van een sourcing strategie. Het gaat om acht punten afkomstig 
uit Figuur 13 in hoofdstuk 5 (deze zijn in de Figuur als wit, gestippeld blok weergegeven). Deze 
factoren zullen hierna één voor één uitgewerkt worden. 

1. Technische focus NedTrain; het belang van reiniging zal binnen NedTrain duidelijker moeten 
worden. Het management geeft inmiddels veel aandacht aan reiniging, maar ook mensen op de 
werkvloer vanonderhouds-en servicebedrijven zouden tot dit inzicht moeten komen. 

2. Lage prioriteit voor reiniging; overleg met NSR moet ervoor zorgen dat treinen beter 
beschikbaar kunnen komen voor reiniging, zodat reiniging niet alleen hoeft te volgen. 

3. PDMIPCL is niet verantwoordelijk voor resultaat reiniging; productiemanagers en 
procesleiders zijn werknemers van NedTrain die alleen verantwoordelijk zijn voor technische 
instandhouding van treinen. Om ze meer betrokken te maken bij reiniging zou hun taak 
verbreed moeten worden tot met het faciliteren van reiniging. Dit proces vergt echter een 
volledige cultuuromslag en veranderingsgezindheid dat het de vraag is of dit in twee jaar te 
realiseren valt en of er draagvlak te creëren is. Punt 3 valt samen met punt 7. 

4. Opleiding CM schiet te kort; contract managers zouden een gedegen opleiding tot contract I 
account manager moeten volgen, waarin commerciële en inkoopaspecten aan bod komen. 
Wellicht dat de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) zulke opleidingen 
aanbiedt. 

5. Grote variëteit in kwaliteit voorzieningen voor uitvoering reiniging; er moet in kaart gebracht 
worden welke voorzieningen wel en niet aan de basiseisen voldoen zodat de slechte 
voorzieningen verbeterd kunnen worden. Hierdoor kan het reinigingsbedrijf beter zijn werk 
uitoefenen. 

6. Belang van afdeling instandshoudingsmanagement remtgmg (ISMR); 
instandhoudingsmanagement werkt reeds aan een nieuw instandhoudingsconcept dat niet 
input- of procesgestuurd is. Er moet steeds gekeken worden of instandhouding redelijke eisen 
stelt ten aanzien van reiniging, zodat reinigingsbedrijven zelf zoveel mogelijk invulling 
kunnen geven aan input- en processpecificaties. 

7. Weinig ondersteuning PDMIPCL voor reinigingsproces; dit punt valt samen met punt 3. 
8. Twijfel NedTrain aan innovatief vermogen leverancier; er moet duidelijk worden opgesteld 

welk innovatief vermogen van de leverancier verwacht wordt. De leverancier zal alleen 
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innovatief zijn als daarvoor de juiste prikkels gegeven worden. Het innovatief vermogen zal 
echter pas volledig naar boven komen op het moment van nieuwe aanbesteding waarbij het 
voorgestelde ontwerpscenario wordt toegepast en geïmplementeerd. 

Overige zaken die van 2008 tot 2010 aandacht verdienen zijn de klanttevredenheid (gemeten in KTO), 
directe aansturing KPR, eigenaarschap van treinen in de nieuwe aanbesteding en voorbereidingen voor 
implementatie van het ontwerp. De voorbereidingen voor implementatie van het ontwerp zullen in 
hoofdstuk 7 ( realisatieontwerp) besproken worden. 

In de volgende paragrafen worden onderwerpen toegelicht waarvan het belangrijk is dat ze 
geadresseerd worden in de komende periode van twee jaar. De onderwerpen zullen gepresenteerd 
worden van concreet naar minder concreet. 

6.3.1 KTO 
NedTrain wil in samenwerking met reinigingsbedrijven het reizigersoordeel over reiniging verbeteren. 
Hiervoor moet het reinigingsbedrijf inzicht hebben in de argumenten achter het KTO en hier ook 
invloed op uitoefenen. Het is belangrijk voor het reinigingsbedrijf om te beseffen dat zowel 
schoonmaakkwaliteit (objectief) als ook subjectieve elementen een belangrijke rol spelen. In de 
periode tot aanbesteding kan onderzocht wordt hoe reinigingsbedrijven invulling kunnen geven aan 
het verhogen van klanttevredenheid. Tevens moet er systematisch kwalitatief onderzoek gedaan 
worden naar argumenten en beweegredenen voor het geven van een bepaald cijfer door klanten. 
Hierbij moet zowel naar de motivatie voor het geven van goede als slechte cijfers onderzoek worden 
gedaan. Op deze manier krijgt men een beeld van wat men juist wel en wat men juist niet moet doen. 

6.3.2 Directe aansturing keerpuntreiniging (KPR) 
Bij keerpuntreiniging wordt de geleverde dienst niet meteen na uitvoering gecontroleerd. Dit Iaat 
ruimte over om een prestatie te leveren onder het afgesproken niveau. Dit probleem is alleen op te 
lossen door al het geleverde werk te checken. Ook is de keerpuntreiniging effectiever te maken door 
de bezettingsgraad te verbeteren. Nu wordt slechts een klein deel van de diensttijd effectief gebruikt en 
daadwerkelijk schoongemaakt. Dit komt doordat niet alle treinen die binnenkomen op een bepaalde 
locatie direct gereinigd kunnen worden, omdat er niet genoeg tijd is. De treinen die wel worden 
gereinigd, worden aangewezen volgens een nauwkeurige planning. Het gevolg is dat er veel wachttijd 
ontstaat doordat er geen continu aanbod van treinen is. Hierdoor wordt het reinigingsbudget niet 
effectief aangewend door de lage bezettingsgraad. Er moeten manieren bedacht worden om deze 
bezettingsgraad te verhogen. Gedacht kan worden aan andersoortige dienstverlening dan reiniging die 
op momenten van leegloop geleverd kan worden. 

6.3.3 Eigenaarschap 
Met eigenaarschap wordt bedoeld de mogelijkheid van het toewijzen van treinen aan een 
reinigingsleverancier zodat de leverancier alleen aan de aan hem toegewezen trein werkt. Wat zijn de 
mogelijkheden tot eigenaarschap van treinen of gedeeld eigenaarschap? Hoe kunnen hierin de juiste 
prikkels worden gegeven? Er zal gekeken moeten worden of treineigenaarschap mogelijk is en op 
welke manier. Als dit in te vullen is dan valt de onderlinge afhankelijkheid voor het resultaat van 
reiniging weg en wordt het reinigingsproces makkelijker aan te sturen. De kwaliteit van een trein is 
dan toe te rekenen aan de prestaties van één reinigingsbedrijf. Als treineigenaarschap niet of slechts 
gedeeltelijk mogelijk blijkt zou NedTrain een gedragscode kunnen opstellen waarin staat dat men niet 
alleen een verplichting heeft tegenover NedTrain maar ook tegenover andere reinigingsbedrijven. Ook 
de mogelijkheid van het toekennen van een materieelserie aan een leverancier en de implicatie hiervan 
op de huidige bedrijfsvoering zal onderzocht moeten worden. 
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6.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een sourcing strategie voor de lange termijn ontwikkeld op basis van invulling van 
vijf elementen. Er is middels het ontwerpen van een sourcing strategie een oplossing gegeven voor 
dertien van de eenentwintig probleempunten die in Figuur 13 hoofdstuk 5 zijn geïdentificeerd (zie ook 
bijlage 1 ). Deze probleemgebieden hebben en relatie tot de sourcing strategie en zijn zodoende 
geadresseerd. De strategie is implementeerbaar als alle contracten zijn afgelopen in 2010. Tot die tijd 
zal men zich moeten voorbereiden op de nieuwe situatie en kan er invulling gegeven worden aan korte 
termijn oplossingen. Deze oplossingen zijn intern gericht en vertegenwoordigen onder andere acht 
interne probleemgebieden die in Figuur 13 hoofdstuk 5 zijn aangegeven. In Tabel 9 is de huidige 
situatie tegenover de gewenste situatie afgebeeld. In deze Tabel is duidelijk de het verschil tussen 
beide situaties waar te nemen. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op het realisatieontwerp 
van de sourcing strategie. 

Tb 19H .d. t f t t t . a e UI 12e SI ua Ie vs. on werp sourcm2 s ra e21e 
Huidig 
Richten op prijs in aanbesteding 

Voorschrijven van activiteiten 
Werken met 5 leveranciers 
Looptijden contract die niet 
synchroon lopen 

Werken met regionale leveranciers 

Uitbuiten van concurrentie 

Contracten van 3 jaar 
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Gewenst (ontwerp) 
Richten op andere aspecten dan prijs 
in aanbesteding, o.a. kwaliteit 
Voorschrijven van prestatie 
Werken met 2 leveranciers 
Eén landelijke aanbesteding met 
contract van 5 jaar exclusief 
verlenging 
Bij voorkeur werken met 
leveranciers met landelijke dekking 
Geringe concurrentie in aanbesteding 
onder een aantal grote leveranciers, 
samenwerking op basis van 
partnership na aanbesteding 
Contracten van ten minste 5 jaar 
exclusief verlenging 
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7 Realisatieontwerp 

Het realisatieontwerp is het veranderplan om te komen tot de ontworpen sourcing strategie. Hierin 
wordt beschreven wat er voor nodig is om te gaan samenwerken met twee Nederlandstalige 
leveranciers, waarmee een prestatieovereenkomst wordt gesloten op basis van partnership voor een 
periode van vijf jaar exclusief mogelijke verlenging. Het hoofdstuk omvat een omschrijving van 
belangrijke functionarissen die aan het projectteam deel zouden moeten nemen (paragraaf 7.1) en een 
plan om te komen tot de gewenste situatie. Dit plan wordt gepresenteerd in paragraaf 7.2 en bestaat uit 
twee componenten. 

7. 1 Projectteam implementatie 
Het is te adviseren om de aankomende aanbesteding te laten voorgaan door een projectteam dat de 
opzet van een nieuwe aansturing van reiniging gaat begeleiden. Door middel van de aanbesteding zal 
de strategie ten aanzien van reiniging voor de komende jaren uitgewerkt worden. Aangezien de 
aanbesteding van aanzienlijke omvang is en inhoudelijk verschilt van vorige aanbestedingen, is 
hiervoor de volledige aandacht van alle belanghebbenden vereist. In tabel 10 zijn de interne en externe 
belanghebbenden per afdeling afgebeeld. Ook is aangegeven welke belanghebbenden direct en indirect 
betrokken zijn. 

T b 110 B I h bb d b" .. ' t . a e e ang e en en IJ rem1gmg van rem en 

Belanghebbenden 
intern extern 

direct Afdeling Reiniging (services Reinigingsbedrijven 
NedTrain) 
ISM (ft eet management 
NedTrain) 
(Facilitaire) inkoop 

indirect NS Reizigers Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat 

Vanwege het nieuwe karakter van de aanbesteding zal er een projectteam opgezet moeten worden (zie 
Tabel 11 ). Om het gewenste resultaat te bereiken zal het projectteam vertegenwoordigd moeten 
worden door mensen vanuit een technische, commerciële en juridische discipline. Het is niet 
noodzakelijk dat al deze mensen structureel deel uitmaken van het projectteam, maar wel dat kennis 
met deze disciplines wordt uitgewisseld op belangrijke momenten in het traject wanneer belangrijke 
beslissingen genomen moeten worden. In het vaste projectteam zullen directe en indirecte betrokkenen 
deelnemen. Dit team is vergelijkbaar met de samenstelling van het laatste projectteam aanbesteding. 
Aan dit laatste team zijn functionarissen toegevoegd die betrokken zouden moeten worden bij 
reiniging. NedTrain zou nog extra subgroepen kunnen oprichten om meer betrokkenen op lager niveau 
te laten participeren. 
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Tabel 11 Projectteam aanbestedm2 
Functie Reden van betrekken functie Vast in team 
Senior Contract Ervaring en directe betrokkenheid bij reiniging JA 
Manager 
(voorzitter/kartrekker) 

NedTrain 
Inkoop Expertise aanbesteden JA 
ISM Reiniging Bewaken van instandhouding_ treinen JA 
Kwaliteit Ontwikkelen van kwaliteitsdoelen en -methodieken JA 
Externe ondersteuning Bijvoorbeeld aanvullende expertise prestatiegericht NEE 

Europees aanbesteden 

NS 
Vertegenwoordigers Invulling geven aan prestatie-eisen vanuit interne klant JA 

Reizigers 
van reiniging NSR 
Marketing/Commercie Eisen NS aan dienstverlening klanten NEE 

Extern Reinigingsbedrijven Contact met de markt NEE 
Cleaning Counsel 

Binnen NedTrain bestaan reeds meerdere overlegvormen tussen in bovenstaande tabel beschreven 
functionarissen. In deze vergaderingen zal informatie-uitwisseling met betrekking tot implementatie 
van het ontwerp kunnen overlappen. 

Omdat de huidige organisatie van processen ook onderhavig zullen zijn aan verandering, zal er een 
veranderingsmanager moet zijn die aanpassing van de interne organisatie beheert. De aard van deze 
organisatieverandering zal besproken worden in paragraaf 7 .2.2. De taken omvatten het aanpakken van 
korte termijn oplossingen beschreven in paragraaf 6.3 en aanpassen van de interne organisatie 
reiniging. De verandering is zowel extern als intern gericht. Reinigingsbedrijven moeten op een andere 
manier worden aangestuurd en interne processen moeten heringericht worden. NedTrain moet een 
keuze maken in de definitieve keuze die zij wil maken in uitvoering van activiteiten. In paragraaf 6.2.1 
is hiervoor al een opzet gegeven. De verandering zal een zodanige invloed op de huidige organisatie 
hebben dat het te adviseren is om een veranderingsmanager aan te wijzen om de nodige veranderingen 
te coördineren. Deze rol van veranderingsmanager kan worden uitgevoerd door de manager reiniging. 
De veranderingsmanager kan besluiten om betrokkenen zelf te laten werken aan aanpassing van de 
eigen werkprocessen. 

7.2 Implementatiestappen 
Er zijn twee hoofdstappen te onderscheiden om de beoogde sourcing strategie te realiseren. De eerste 
is de invulling van een landelijke aanbesteding in 2010. De tweede is de inrichting van de interne 
organisatie. Deze hoofdtaken zullen parallel lopen aan de activiteiten voor de korte termijn. 
Opgemerkt moet worden dat er gekozen is voor het ontwerpen van een sourcing strategie. Er zal dus 
niet in detail ingegaan worden op een eventueel benodigd herontwerp van de reinigingsorganisatie. Er 
zal daarom alleen op hoofdlijnen aangegeven worden in paragraaf 7 .2.2 wat de impact op de huidige 
organisatie kan zijn en hoe daarmee om te gaan. 

7.2.1 Nieuwe Europese aanbesteding 
Een cruciale stap voor NedTrain om de sourcing strategie te kunnen implementeren is het 
voorbereiden van een aanbestedingsplan. Het goed verlopen van de aanbesteding bepaalt voor een 
groot deel de slagingskans van de ontworpen sourcing strategie. Vooral de eerste stappen van het in 
Figuur 14 afgebeelde proces zijn cruciaal. De eerste twee stappen zijn door Van der Horst en Schenk 
(2007) zelfs aangeduid als strategisch. Dit geeft het belang ervan weer. Het inkoopproces in een 
Europese aanbesteding in onderverdeeld in fasen. De ontworpen sourcing strategie zal als basis dienen 
voor keuzes in het aanbestedingstraject. De onderstaande stappen geven het inkoopproces weer zoals 
dat in een aanbesteding kan plaatsvinden. Deze stappen zullen elk toegelicht worden waarbij de 
ontworpen sourcing strategie mee wordt genomen. 
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Opgemerkt moet worden dat in het aanbestedingsproces keuzes gerelateerd moeten zijn aan het 
bijzondere karakter van treinreiniging. Hiermee wordt bedoeld dat treinreiniging als een 
componentdienst beschouwd kan worden. Als gevolg hiervan zullen er eisen gesteld moeten worden 
aan het niveau van dienstverlening. Dit komt tot uiting in opleiding en kleding van personeel, houding 
en gedrag van personeel, besef van de bijdrage aan de dienstverlening van NS, etc. Deze factoren 
moeten meegenomen worden in alle stappen in het model (Figuur 14) en in het bijzonder in de 
strategische stappen (1 en 2). Punt 1 en 2 uit Figuur 14 hebben dus een relatie met elementen uit de 
ontworpen sourcing strategie. De functie is hier een prestatie voor reiniging en hieruitvolgende 
klanttevredenheid. De aanbestedingsstrategie is de concretisering van de sourcing strategie. De 
stappen uit Figuur 14 zullen hieronder toegelicht worden. 

1. Vaststellen functionele inkoopbehoefte; leveranciers moeten heel duidelijk uiteengezet krijgen 
wat NedTrain precies van hen wil. Wat is de prestatie die een reinigingsbedrijf aan NedTrain 
moet leveren? In deze stap moet NedTrain dus heel duidelijk de inkoopbehoefte omschrijven 
om dit later te kunnen vertalen in specificaties en selectie- en gunningscriteria. 

2. Bepalen aanbestedingsstrategie; inkoop reiniging en de Reinigingsafdeling LBR werken 
binnen NedTrain goed samen. Inkoop werkt als faciliterend orgaan voor de 
reinigingsorganisatie. Als gevolg hiervan heeft zowel inkoop als de afdeling Reiniging 
frequent overleg met gecontracteerde reinigingsbedrijven. Hierdoor is er genoeg kennis van de 
reinigingsmarkt. Deze kennis van de markt en van interne wensen kan gebruikt worden voor 
het opstellen van de aanbestedingsstrategie. Hierin moet ook de perceelverdeling mee worden 
genomen. Het is heel belangrijk dat de aanbestedingsstrategie in lijn ligt met de ontworpen 
sourcing strategie. 

3. Specificeren (aard en omvang opdracht, functionele en technische specificaties); deze fase is 
van groot belang is het aanbestedingstraject, omdat hier de werkelijke behoefte wordt 
gespecificeerd waarop de markt kan inschrijven. NedTrain moet dit goed beschrijven en 
bedenken dat onvolledige of onjuiste specificatie ook kan leiden tot aanbiedingen die 
ongewenst zijn en niet aansluiten op de behoeften van NedTrain. 

4. Preselectie leveranciers; het opstellen en evalueren van selectiecriteria moet resulteren in de 
beste aanbieders voor NedTrain. Belangrijk is hierbij dat men beseft dat door verkeerd 
opstellen van de criteria, aanbieders ongewenst geselecteerd of afgewezen kunnen worden. 

5. Keuze aanbieding ( offerteaanvraag, gunningscriteria, offertes, evaluatie); hier wordt een 
uitvraag gedaan voor offertes van leveranciers die in de preselectie geselecteerd zijn. Aan de 
hand van gunningscriteria zullen deze offertes beoordeeld en geëvalueerd worden. 

6. Contracteren (contract opstellen, contractbesprekingen); deze stap omvat het opstellen van het 
contract in combinatie met eventuele contractbesprekingen. 

7. Uitvoering/bestellen; op dit moment kunnen de operationele werkzaamheden uitgevoerd gaan 
worden. De benodigde vorm van interactie zal hierbij tot uitdrukking komen op basis van het 
karakter van de componentdienst treinreiniging. 

8. Leveranciersmanagement; deze stap is onmisbaar om te kunnen beoordelen of de leverancier 
waaraan de opdracht gegund is, zijn taken naar behoren uitvoert. Het omvat frequent overleg, 
rapportages, audits, kwaliteitsmetingen, etcetera. 

Stap 1, 2 en 3 behoren tot de voorbereidingsfase. Stap 7 en 8 zijn operationele stappen die volgen na 
het tekenen van het contract. Stap 4, 5 en 6 zijn stappen waarin geselecteerd en gecontracteerd wordt. 
In de hele aanbestedingsprocedure zijn ruwweg twee belangrijke fasen te onderscheiden: de fase vóór 
sluiten van het contract en een fase na sluiten van het contract. De fase voor het contract is de 
voorbereiding en uiteindelijk de aanbestedingsprocedure zelf. Het resultaat van de aanbesteding is een 
contract. Na afsluiting van het contract gaat de tweede belangrijke fase in, namelijk het op een 
zodanige manier uitvoeren van contract management dat de reinigingspartij zijn werk kan doen en dat 
de kwaliteit op het gewenste niveau blijft. Het is belangrijk om flexibel te zijn in de het 
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interactieproces na afsluiten van het contract. Daarbij zullen belangrijke elementen in het contract 
moeten vastgelegd, maar andere zaken zullen wellicht tijdens de samenwerking pas ingevuld kunnen 
worden. 

Het is tevens belangrijk om zaken die specifiek zijn voor treinreiniging zoals beschikbaarheid van 
treinen (logistiek) en veiligheidsregels expliciet te behandelen. Het is bovendien te adviseren om te 
beschrijven wat er gebeurt als processen niet verlopen zoals van tevoren gepland en gedocumenteerd 
is. 

Strategisch 

... .. 
Vaststellen 
functionele 
inkoopbeho 

efte 

Voorbereidingsfase 

Inkoopfunctie 

Tactisch 

Transactionele fase 

Operationeel 

Leveran 
ei ers ma 
nage
ment 

Figuur 14 Inkoopfunctie (Van der Horst en Schenk, 2007, p. 53) 

NedTrain zal in de aanbesteding nauwkeurig moeten beschrijven volgens welke sourcing strategie 
aanbesteed zal worden. Hierdoor weten reinigingsbedrijven waar ze aan toe zijn. Zij moeten 
bijvoorbeeld op de hoogte zijn dat NedTrain op basis van een partnership wenst samen te werken en 
wat hiervoor de implicaties zijn op de samenwerking en wat er verandert ten opzichte van de huidige 
situatie. Samenwerking in de vorm van een partnership heeft consequenties voor de interactie tussen 
NedTrain en reinigingsbedrijven in de fase contract management na het sluiten van het contract. Deze 
kenmerken zijn beschreven in paragraaf 6.2.2. Het feit dat met prestatiecontracten gewerkt zal worden 
heeft ook implicaties voor leveranciers. Zij zullen de juiste mensen moeten hebben om de gewenste 
prestatie te kunnen omschrijven in een offerte en hiermee aantonen dat zij de juiste mensen in dienst 
hebben met de gewenste opleiding indien de opdracht gegund wordt. Er zal dus een bredere staf 
moeten zijn die innovatief is en met NedTrain meedenkt in oplossingen. Verder moet het duidelijk zijn 
dat NedTrain wanprestatie niet tolereert. Reinigingsbedrijven hebben ten aanzien van prestatie-eisen 
een zekere machtspositie omdat zij beseffen dat NedTrain reiniging nodig heeft en niet zomaar een 
andere partner heeft. Dit zal ook niet de intentie zijn van NedTrain. 

Kortom, NedTrain zal moeten anticiperen op (ongewenst) gedrag van leveranciers in de komende 
Europese aanbesteding. De volgende aspecten verdienen onder andere de aandacht: 

wat als geen partij aanbiedt tegen door NedTrain van tevoren ingeschatte kosten (bijv. per bak), 
maar dat deze kosten veel hoger liggen? 
Opstellen criteria van gunning, welke criteria werken kunnen omgaan met ongewenst gedrag. 
Perceelindeling; wat is de optimale indeling voor NedTrain en voor leveranciers, zodat het 
reinigingsproces efficiënt en effectiefuitvoerbaar is. 
Prestatiemeetmethode (bv. Kwaliteitsmetingmethode); de meetmethode moet niet voorspelbaar 
zijn en objectief, zodat hierover niet te twisten is. Definitie en meting van de prestatie zal immers 
het belangrijkste management instrument zijn om de reiniging aan te sturen in geval van 
prestatiegerichte contracten. 
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Contract management; dit proces moet uitgevoerd worden in het belang van NedTrain met 
aandacht voor de situatie van reinigingsleveranciers en met het oog op oplossen van problemen. 
Belangrijk is dat een universele aanpak geldt voor alle locaties in Nederland. 

7.2.2 Verandering van interne organisatie 

In paragraaf 6.2.1 is reeds globaal ingegaan op de verdeling van reinigingsactiviteiten en is hiervoor 
een opzet gegeven. De verandering van de interne organisatie van NedTrain zal ook gepaard gaan met 
een veranderingsproces bij leveranciers mits deze verandering de ruimte krijgt en de aandacht van 
NedTrain. Voor beide partijen vergt de verandering een verandering van handelen. NedTrain zal meer 
los moeten laten en vertrouwen geven. Reinigingsbedrijven zullen meer initiatief moeten nemen en op 
een goede manier omgaan met het geschonken vertrouwen. Er zal in onderstaand stuk vooral aandacht 
geschonken worden aan de noodzakelijke aandachtspunten van verandering voor NedTrain. 
Reinigingsbedrijven zullen het veranderingstraject in de organisatie pas daadwerkelijk ingaan bij 
gunning van het contract. Echter de verandering van aanbestedingsmetbode - gefocust op prestatie en 
partnership - mag ook niet onderschat worden. Bedrijven moeten de kans krijgen om hier vertrouwd 
mee te raken in en na het aanbestedingsproces. In deze paragraaf zullen twee hoofdvragen behandeld 
worden: 

1. Wat moet veranderd worden? 
2. Wat zijn de effecten van verandering? 

1. Wat moet veranderd worden als gevolg van de nieuwe sourcing strategie? 

Het ontwerp van sourcing strategie kan een aanzienlijk effect hebben op de huidige manier van 
werken. Processen zullen op een andere manier verlopen en NedTrain zal andere activiteiten dan 
voorheen zal ·uitvoeren. Opgemerkt moet worden dat de verandering een proces is waar gedurende 
twee jaar naar toe geleefd kan worden, zodat na deze twee jaar alle betrokkenen weten wat er van hen 
verwacht wordt. Er zijn twee onderdelen van de sourcing strategie die het meest impact zullen hebben 
op de interne organisatie. Dit zijn aansturing op prestatie en partnership. Reductie van leveranciers zal 
voordelen opleveren doordat met minder partijen gecommuniceerd hoeft te worden. Een langere 
contractsduur betekent minder vaak aanbesteden. Dit bespaart veel tijd. Het feit dat leveranciers 
landelijk opereren heeft geen invloed op NedTrain. 

Prestatie omvat de manier van meten van kwaliteit, het opstellen van prestatie-indicatoren en de 
invulling van reinigingsprocessen. Indien NedTrain als prestatie bijvoorbeeld vereist dat treinen 
gedurende de hele dag een bepaald kwaliteitsniveau moeten hebben, heeft dat invloed op de tijd die 
reinigingsbedrijven zouden moeten krijgen om die treinen te kunnen reinigen. Nu ligt de planning 
daarvan bij NedTrain en wordt deze bijgesteld aan de hand van gegevens van NSR over de 
dienstregeling. Een andere invulling aan het beurtsysteem zal invloed hebben op de manier waarop 
NedTrain zijn fmanciële begroting en administratie voor reiniging momenteel heeft ingericht. Ook 
zullen informatiesystemen die gebruikt worden om reiniging te calculeren en te plannen aangepast 
moeten worden op een prestatiegericht systeem waarin NedTrain geen beurten meer zelf zal 
ontwikkelen. De overgang zal het grootst zijn voor modulair periodieke reiniging en 
keerpuntreiniging, omdat NedTrain hiervoor nog het meest bepaalt en plant. Voor MPR geldt dat 
nauwe afstemming met instandhoudingsmanagement noodzakelijk is om hun verantwoordelijkheid 
voor het in stand houden van treinen terug te laten komen in prestatie-eisen zonder specifiek voor te 
schrijven. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde processen voorgeschreven moeten worden in het 
kader van garantiebepalingen voor treinen. Belangrijk is dat de leverancier betrokken blijft in het 
opstellen van deze eventuele voorgeschreven activiteiten en dat er voortdurende interactie hierover 
plaatsvindt. 
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Partnership houdt vooral in het hebben van gemeenschappelijke doelen, steun van top management, 
delen van informatie, vertrouwen, betrokkenheid, etcetera. De term partnership geeft aan hoe 
NedTrain wil samenwerken. Leveranciers worden niet meer kort gehouden en alleen als uitvoerende 
partij beschouwd, maar als proactieve, meedenkende partners die zelf problemen oplossen. Het vereist 
een andere benadering van reinigingsleveranciers. Het is van belang dat partijen zich committeren aan 
de voorwaarden die belangrijk zijn voor een partnership. Daarom kan het praktisch zijn om zaken 
hieromtrent op te nemen in aanbestedingsdocumentatie. De elementen die belangrijk zijn in een 
partnership zouden een rol kunnen spelen in selectie- of gunningscriteria. Echter, hier kan objectiviteit 
en meetbaarheid van deze 'zachte' criteria een probleem vormen. 

2. Effecten verandering 

Robbins (2003) geeft een aantal factoren dat weerstand kan veroorzaken. Er is onderscheid gemaakt 
tussen individuele en organisatorische weerstand. Factoren die individuele weerstand opwekken zijn 
gewoonte, veiligheid, economische factoren, angst voor het onbekende en selectieve verwerking van 
informatie. Factoren waarom organisatorische weerstand kan ontstaan zijn structurele traagheid van de 
organisatie, beperkte focus van verandering, groepstraagheid, bedreiging van expertise, bedreiging van 
gevestigde macht relaties, bedreiging van gevestigde toewijzing van middelen (Robbins, 2003, p. 558 
-563). Van deze factoren zijn enkele relevant voor de situatie van NedTrain. 

Individuele weerstand 
De verandering is vooral een verandering van 'mindset' en gewoonte. Deze 'mindset' functioneert als 
een geprogrammeerde manier van werken. Het kost dus tijd om de omslag te maken en een andere 
manier van werken eigen te maken. Men zal wellicht van mening zijn dat de controle over het proces 
vermindert. Het is dan van belang om de controle over het proces te vervangen door een goede 
controle over de prestatie, zodat men ervan uit kan gaan dat als de prestatie goed is, het proces ook in 
orde is. Mocht het resultaat echter toch niet in orde zijn dan zal men zich toch moeten beperken tot het 
sturen van alleen de prestatie. Hiervoor zal men manieren moeten bedenken om door middel van 
prestatiesturing toch indirect een invloed te kunnen uitoefenen op het proces, zodat men uiteindelijk 
tot het gewenste resultaat komt. 
Ook kan er angst zijn voor het onbekende. De richting die NedTrain nu opgaat is vernieuwend. 
Medewerkers moeten dus bekend worden gemaakt met het nut van de verandering zodat de angst kan 
verminderen. Dit nut ligt in het karakter dat reiniging speelt in de dienstverlening van NS. De 
rechtvaardiging van de ontworpen sourcing strategie zal duidelijk overgebracht moeten worden zodat 
de verandering voor alle betrokkenen een logische stap wordt. 

Organisatorische weerstand 
De mensen die met reiniging bezig zijn, hebben al ervaring opgedaan in de halfjaarlijkse cleaning 
counsel met verandering naar gedeeltelijke outputsturing. Echter, er moet binnen heel NedTrain en de 
hele NS anders tegen treinreiniging aangekeken worden en begrepen worden dat het geen dienst is die 
puur op kosten gemanaged moet worden. Hiervoor is de impact op de dienstverlening die NS aan 
klanten levert te groot. Dit besef zou gemeengoed moeten zijn binnen de hele NS en niet alleen bij 
mensen die zich veel met reiniging bezig houden. Een risicofactor is dus de focus van de verandering. 
Mensen buiten reiniging moeten snappen waarom er zoveel aandacht is voor reiniging en dat dit niet 
toevallig is of alleen afhangt van de kwaliteit. Er is een permanente aandacht voor reiniging nodig, 
zoals die ook voor veiligheid geldt. 

In de volgende sectie zullen de te verwachten weerstanden bij NedTrain en reinigingsbedrijven 
besproken worden. Hierna zullen tactieken worden gepresenteerd om te kunnen om gaan met 
weerstand. 
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De weerstand die te verwachten valt zal voomarnelijk te maken hebben met de inhoud van werk. Het 
werken met resultaatgerichte contracten zal inhouden dat leveranciers werk gaan overnemen van 
NedTrain. Deze verandering zal met name de afdeling Reiniging en ISM raken. Reinigingssupport 
maakt planningen voor het uitvoeren van beurten. Deze beurten moeten worden afgestemd op de 
organisatie van operationele processen van NedTrain op opstelterreinen, maar ook op processen waar 
NSR eigenaar van is. Hierbij gaat het om de dienstregeling en beschikbaarheid van treinen. ISM heeft 
de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van treinen met betrekking tot reiniging. Dit betekent 
dat zij zich bezig moet gaan houden met het bepalen van kwaliteitseisen. Tevens moet zij zorg blijven 
dragen voor middelen die gebruikt worden. Dit om te voorkomen dat er chemische reacties optreden 
indien partijen verschillende middelen door elkaar gebruiken. In de huidige situatie wordt de inhoud 
van modulaire beurten (in de nacht) voor een groot deel ingevuld door de reinigingspartijen zelf. Ten 
aanzien van de kwaliteitsnorm heeft het echter de nodige problemen opgeleverd om alle partijen op 
één lijn te krijgen. De oorzaak van deze problemen waren voornamelijk te wijten aan het bestaan van 
meerdere ongelijke contracten. 

Bij reinigingsbedrijven zijn ook bepaalde weerstanden tegen de verandering te verwachten. Er moet 
wel worden opgemerkt dat NedTrain reeds contact heeft met reinigingsbedrijven en dat zij welwillend 
staan tegenover het plan om te gaan werken met prestatiecontracten. NedTrain zal reiniging dus op een 
nieuwe manier aanbesteden. Dit vraagt van reinigingsbedrijven een soortgelijke omschakeling als van 
NedTrain. Zij worden van alleen uitvoerende partij een meedenkende partij. Zij zullen hier dan ook 
alleen in meegaan als het voor hen ook iets oplevert. Het is dus belangrijk om een gezamenlijk doel te 
vinden zodat NedTrain en reinigingsbedrijven hetzelfde nastreven. Het reinigingsbedrijf zal anders 
alleen de eigen bedrijfsdoelen nastreven en het is waarschijnlijk dat dit niet direct de belangen 
vertegenwoordigt van NedTrain. 

Robbios (2003) geeft ook enkele manieren om veranderingsweerstand aan te pakken. Deze manieren 
zijn educatie & communicatie, participatie, faciliteren & ondersteuning en onderhandeling. 

Communicatie 
Op verschillende manieren is communicatie mogelijk. Het kan via de telefoon, email, fax, face-to-face 
overleg, poster, brochure, etcetera. De vorm die gekozen moet worden is afhankelijk van welke 
elementen in de communicatie belangrijk zijn om over te brengen. Rijke communicatievormen als 
face-to-face ontmoetingen zijn belangrijk als in de interactie ook non-verbale communicatie belangrijk 
is (Robbins, 2003, p. 295). Lichaamshouding en intonatie kunnen in een dergelijk geval veelzeggend 
zijn. 

Intern 
Voor alle betrokkenen zullen er veranderingen zijn ten opzicht van de huidige situatie. Omdat het 
tijdspad een aantal jaren beslaat, kan er zorgvuldig naar het doel toegewerkt worden. De omslag zal 
alleen lukken als er over de toekomstige werkwijze voor alle betrokkenen helder wordt 
gecommuniceerd. Dat wil zeggen dat er uitgelegd moet worden waarom het ontwerp een goede keuze 
is en welke doelen hierdoor worden nagestreefd. 

Extern 
In de verandering zal men door een aantal fasen heengaan die elk een andere vorm van communicatie 
kunnen vereisen. In een uiteindelijk partnership zou de leverancier volledige toegang tot systemen van 
de NS moeten krijgen. In overleg moet men besluiten welke informatiesystemen gebruikt moeten 
worden, maar het is duidelijk dat meer inzicht in het logistieke proces de kwaliteit en kosten van de 
dienstverlening van een reinigingsleverancier ten goede zal komen. Hiervoor is het wel vereist dat men 
weet hoe bepaalde gegevens te interpreteren zijn. Opleiding speelt daarom een grote rol in dit proces. 
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Door middel van overleg met de reinigingsmarkt komt men er bij NedTrain steeds beter achter wat de 
markt kan en wil doen voor NedTrain. Men moet in ieder geval duidelijk communiceren welke 
strategie men op de lange termijn wil volgen en hoe de sourcing strategie eruit zal zien. Zodoende 
kunnen marktpartijen zich hierop voorbereiden. Acceptatie en omarming van het ontwerp is cruciaal. 
Samenwerking kan simpelweg niet door NedTrain alleen gerealiseerd worden, de ander is daar erg 
belangrijk bij. 
De uiteindelijke keuze voor leveranciers zal tot uitdrukking komen in een score op door NedTrain 
opgestelde criteria. 
Participatie 
Als medewerkers van de afdeling Reiniging van NedTrain zelf meewerken aan een verandering is de 
kans dat zij de verandering tegenwerken kleiner. Het voordeel van het laten participeren van 
medewerkers is dat het draagvlak en vertrouwen in de verandering groter wordt. Het nadeel is dat het 
meer tijd kost als meer medewerkers participeren. 
Faciliteren & ondersteuning 
Medewerkers moeten de ruimte krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe werkprocessen. De 
verandermanager kan ondersteuning bieden door opleidingen aan te bieden. 
Onderhandeling 
Deze manier om weerstand aan te pakken kan effectief zijn als het gaat om machtsposities die 
veranderd worden. Dit is bij NedTrain niet van toepassing. 

7.3 Conclusie 
Er moet een projectteam worden opgericht om de nieuwe aanbesteding voor te bereiden en uit te 
voeren. Wat betreft de aanbesteding moet een acht-stappenplan gevolgd worden. Daarnaast zal de 
interne organisatie aan verandering onderhevig zijn. Om deze verandering te coördineren is een 
verandermanager cruciaal. Er zijn bij de verandering individuele en organisatorische weerstanden te 
verwachten. Om hiermee om te gaan worden enkele manieren genoemd. De verandering die plaats zal 
vinden is echter voomarnelijk extern gericht. De ontworpen sourcing strategie representeert dus een 
optimale manier van uitbesteden van reinigingsdiensten. 
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8 Aanbevelingen en conclusies 
In dit hoofdstuk zullen in paragraaf 8.1 aanbevelingen worden uitgewerkt voor de situatie bij 
NedTrain. In paragraaf 8.2 zal een conclusie gegeven worden voor de specifieke situatie bij NedTrain. 
De resterende paragrafen zullen het onderzoek in algemene termen beschrijven. 

8.1 Aanbevelingen NedTrain 
Een aantal aanbevelingen kan worden gedaan op basis van het gedane onderzoek. Een logische eerste 
aanbeveling aan NedTrain is dat men de voorgestelde sourcing strategie in 2010 zou moeten 
implementeren. Deze strategie is uitvoerig beschreven in hoofdstuk 6 waarna in hoofdstuk 7 een 
realisatieontwerp is gepresenteerd. Naast het invoeren van deze sourcing strategie is er nog een aantal 
aanbevelingen te geven. 

De tweede aanbeveling is het inventariseren van de noodzaak om een sourcing strategie te 
(her)ontwerpen voor andere diensten binnen NedTrain en NS. Het kan de moeite waard zijn om voor 
andere diensten ook sourcing strategieën te ontwikkelen. Zodoende kan er gestructureerd bekeken 
worden hoe de betreffende dienst gebruikt wordt en hoe de dienst te positioneren is op de matrix van 
Kraljic (mate van fmanciële impact en toeleveringsrisico). Het is echter niet duidelijk op welke manier 
hier nu naar gekeken wordt. Hiernaar is geen onderzoek gedaan. 

De derde aanbeveling heeft betrekking op de korte termijn oplossingen. Het is te adviseren om deze 
punten in de komende twee jaar aan te pakken. Het gaat hier dus om de punten die naar voren zijn 
gekomen uit analyse van problemen, maar die niet te beïnvloeden zijn door de sourcing strategie. Deze 
punten kunnen aangeduid worden als interne problemen. Het oplossen hiervan is van belang om 
zodoende als betere partner voor leveranciers te kunnen fungeren. Als de leverancier immers de indruk 
heeft dat NedTrain ook de nodige verbetering aan de interne organisatie bewerkstelligt, zullen zij meer 
bereid zijn tot verbetering. Verder zou NedTrain in het contract niet alleen moeten beschrijven wat de 
leverancier moet presteren voor een goed resultaat, maar ook wat NedTrain moet bijdragen en leveren. 
Een samenwerking gebaseerd vanuit de relationele benadering vereist inbreng van twee kanten van de 
relatie. NedTrain zal daarom ook criteria moeten bedenken die in verband staan met de relationele 
benadering. Dit zijn factoren als innovatieve cultuur, succesfactoren van partnerships, invulling aan 
prestatiecontract, etcetera. 

De vierde aanbeveling is gerelateerd aan de kwaliteit en kosten van dienstverlening. Aangezien 
reiniging aan klanten geleverd wordt, moet deze dienstverlening in lijn zijn met eisen die NS Reizigers 
stelt aan dienstverlening aan klanten. Dit omvat eisen van presentatie, te woord staan van klanten, 
enzovoort. Overleg met NSR over de marketingstrategie en service strategie van NS is nodig om dit te 
kunnen implementeren. Het reinigingsbedrijf kan hierbij ook aansluiting vinden zodat communicatie 
niet via NedTrain hoeft te gaan, maar rechtstreeks. 
Om de dienstverlening te verbeteren gebruikt NedTrain de outputindicator klanttevredenheid. Men wil 
deze klanttevredenheid verhogen. Door middel van partnership en prestatiecontracten zal de kwaliteit 
omhoog gaan. Echter, het is niet duidelijk wat het zou kosten om de klanttevredenheid bijvoorbeeld 
één procent te laten stijgen. Het is daarom aan te bevelen om het verband tussen kosten en kwaliteit 
vanuit NedTrain perspectief te bepalen en zo vast te stellen wat verbetering zou moeten en mogen 
kosten. Een ander perspectief zal door de markt worden geleverd in de komende aanbestedingen in de 
vorm van offertes door reinigingsbedrijven. 

Een vijfde aanbeveling heeft te maken met de komende aanbesteding. De perceelindeling van de 
komende landelijke aanbesteding zou onderzocht moeten worden op basis van logistieke aspecten en 
treineigenaarschap (zie paragraaf 6.3.3). Men ook een onderverdeling kunnen maken in noord en zuid 
Nederland. 
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Ten slotte zou NedTrain kwaliteitseisen en inzet van remtgmg moet differentiëren naar 
vervuilingsgraad afhankelijk van locatie waar de trein rijdt (in randstand vs. Groningen/Friesland) en 
de staat van de trein (hoe nieuw is de trein I wanneer is de trein gemoderniseerd). Een oudere trein is 
meer 'vergoord' dan een nieuwe/net gemoderniseerde trein, waardoor de uitgangspositie onder treinen 
verschillend is. 

8.2 Conclusie NedTrain 
De hoofdvraag in dit onderzoek was: Hoe kan een onderneming samenwerken met een leverancier van 
kritische en strategische diensten met als doel zoveel mogelijk waarde voor klanten te creëren tegen 
minimale kosten? 

Er is onderzoek gedaan naar de inkoop van reinigingsdiensten door NedTrain. Reiniging van treinen is 
een dienst die direct aan klanten van NS wordt geleverd. De uitvoering van reiniging heeft dus effect 
op hoe klanten de toestand van de trein ervaren. Dit is te typeren als componentdienst Ook moet er 
rekening gehouden worden met positie van reiniging op de matrix van Kraljic. Omdat het aantal 
leveranciers dat in aanmerking komt voor invulling van het ontwerp (samenwerking op basis van 
partnership met twee leveranciers die aangestuurd worden op prestatie) beperkt is, is het 
toeleveringsrisico hoog. Daarnaast heeft treinreiniging een hoge financiële impact door de landelijke 
omvang. De beschreven karakteristieken vereisen een bijpassende inkoopstrategie. Het is gebleken dat 
de dienst ingekocht is zonder passende strategie. De huidige strategie was vooral gericht op kosten. 
Dit heeft er onder andere toe geleid dat de verkeerde prikkels naar reinigingsbedrijven uit zijn gegaan. 
NedTrain verwacht immers gelijkblijvende of verbeterde kwaliteit tegen lagere kosten. Om betere 
kwaliteit te bereiken zal er geïnnoveerd moeten worden. In Figuur 13 (hoofdstuk 5) is schematisch 
weergegeven hoe de problematiek met elkaar samenhangt. Er is gekozen voor ontwerp van een 
sourcing strategie. Er kan gesteld worden dat NedTrain zich nu in de goede uitgangssituatie bevindt 
om uitvoering te geven aan het voorgestelde ontwerp. Zowel bij het hoger management van NedTrain 
als bij de verantwoordelijken van NSR groeit het besef dat reiniging een belangrijk proces voor de 
dienstverlening van NS vormt. 

NedTrain moet reiniging dus meer als strategisch gaan zien en behandelen. Het behoort niet tot de 
categorie facilitaire diensten, omdat de impact op het eindproduct en daarmee de waardepropositie aan 
klanten erg groot kan zijn. Echter, er wordt nog niet genoeg belang gehecht aan de prestatie van 
reiniging in de hele (technische) organisatie van NedTrain. Er wordt gefocust op klanttevredenheid 
van reinheid van de trein, omdat dit een factor is waar NS rechtstreeks op wordt aangekeken. Het 
bereiken van een hogere tevredenheid vergt een integrale, service gerichte, innovatieve aanpak waarbij 
de leverancier wordt uitgedaagd om mee te denken. 

Door middel van meer aansturing op resultaat kan innovatie gestimuleerd worden. Dit zou men 
moeten combineren met langere contracten en nauwere samenwerking. Zodoende kan product- en 
procesinnovatie ontstaan. Er moet echter wel gewerkt worden aan het vertrouwen tussen 
reinigingsbedrijven onderling en aan het vertrouwen tussen NedTrain en reinigingsbedrijven. Het 
werken aan vertrouwen is een proces. Hierbij is het belangrijk dat er gedaan wordt wat is beloofd. 

8.3 Bijdrage aan literatuur 
Het onderzoek van deze case heeft opgeleverd dat beseft moet worden dat een bepaalde invulling van 
een sourcing strategie kan veranderen op basis van nieuwe inzichten met betrekking tot de in te kopen 
dienst. De specifieke eigenschappen van diensten vragen om een specifieke analyse van het gebruik 
van de dienst. In literatuur over inkoop van goederen wordt gesteld dat enkel het doen van een 
portfolioanalyse genoeg is om een sourcing strategie te kunnen ontwerpen. Bij diensten is deze 
analyse ook noodzakelijk, maar zal de indeling in de portfoliomatrix gerelateerd zijn aan hoe de dienst 
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gebruikt wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een dienst jarenlang als hetboomdienst is ingekocht 
zonder te kijken naar het gebruik ervan. De kenmerken van een hetboomdienst zijn een hoge 
financiële impact en een laag toeleveringsrisico. De inkoopstrategie is dan kostengericht door middel 
van uitbuiten van concurrentie onder leveranciers. 
Na analyse van het gebruik kan blijken dat de dienst gebruikt wordt in een eindproduct dat 
rechtstreeks aan klanten wordt geleverd. Hierdoor zouden er strengere eisen aan de ingekochte dienst 
moeten worden gesteld. De ingekochte dienst moet dan immers voldoen aan het (hogere) 
kwaliteitsniveau van diensten dat het inkopende bedrijf zelf aan eindklanten zou leveren. Het is dan 
mogelijk dat het aantal potentiële leveranciers dat aan deze strengere eisen kan voldoen en waarmee 
samenwerking op basis van kwaliteit mogelijk en soms zelfs noodzakelijk is, drastisch daalt. Als 
gevolg hiervan wordt de dienst (aangenomen dat de fmanciële impact hoog is) niet meer getypeerd als 
hefboom, maar als strategisch. De focus van inkopen verandert dus ook van kostengericht naar 
kwaliteitsgericht om aan deze eisen te kunnen voldoen. De dienst wordt hierdoor dan als kritische 
strategische dienst getypeerd. Uiteraard heeft deze typering een grote impact op de configuratie van 
een sourcing strategie. De strategie zal de karakteristieken hebben van de relationele benadering 
waarbij de opvatting is dat kwaliteit en verbetering met een klein aantal partners te verwezenlijken is. 

De in deze case beschreven situatie waarin lange tijd ingekocht is op een 'hetboom'-manier en waar 
de verschuiving gemaakt wordt naar strategisch, wordt in literatuur niet frequent behandeld. Door 
middel van analyse van de huidige inkoopsituatie is gebleken dat er niet goed naar het gebruik van de 
dienst is gekeken. De verwachting is dus dat analyse van gebruik van diensten kan leiden tot 
heroriëntatie van de portfolioanalyse en de sourcing strategie. 

De volgende algemene leerpunten kunnen naar aanleiding van deze studie worden opgesteld: 
1. Diensten die een impact op aanbiedingen aan klanten hebben (kritische diensten) zouden niet 

ingekocht moeten worden op basis van alleen kostenoverwegingen. 
2. Kwaliteitsproblemen van ingekochte diensten kunnen aanleiding .zijn tot herbezinning op de 

gebruikte sourcing strategie. 
3. In een situatie waar leveranciers van elkaar afhankelijk zijn, moeten voor alle leveranciers 

dezelfde voorwaarden gelden (contracten, tarieven, voorzieningen op locatie, etcetera). 

8.4 Praktische implicaties 
Het gebruiken van de juiste sourcing strategie voor inkoop van diensten is belangrijk. Blindstaren op 
een bepaalde wijze van inkopen, omdat het in het verleden werkte, is onverstandig. Het doen van een 
portfolioanalyse voor alle ingekochte diensten en het formuleren van een passende sourcing strategie 
zou de werkwijze van elk professioneel bedrijf moeten zijn. Hierbij is het cruciaal te bedenken wat de 
toepassing van de dienst is en of de dienst strategische implicaties heeft op het proces richting klanten. 
Kortom voegt de ingekochte dienst rechtstreeks waarde toe aan wat klanten wordt aangeboden. 
Zodoende komt men erachter wat de inkoopfocus moet zijn. Moet men inkopen vanuit kwaliteit of zijn 
kosten de belangrijkste parameters? Wellicht komt men erachter dat diensten op verkeerde wijze 
worden ingekocht zodat verandering van sourcing strategie leidt tot een aanpak die past bij het 
karakter van de dienst. 

Dit onderzoek was gericht op het herontwerpen van een strategie om tot innovatie te komen. Het 
daadwerkelijk komen tot een innovatief proces moet tot uiting komen in de uiteindelijke 
samenwerking. Het ontwerp biedt handvatten en onderbouwing om tot innovatie te komen met behulp 
van een geschikte sourcing strategie. Deze strategie zal ervoor moeten zorgen dat een strategisch en 
kritische dienst niet meer gestuurd wordt vanuit het proces, maar vanuit het op te leveren resultaat. Het 
belangrijkste is om via een gestructureerde planning uitvoeren te geven aan de strategie. Er zal 
invulling gegeven moeten worden aan een model van samenwerking met leveranciers op basis van 
andere uitgangspunten dan in het verleden. Het model omvat een vijftal punten hun ieder een impact 
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op huidige organisatie en leveranciers zullen hebben. De punten hangen sterk met elkaar samen. Dat 
wil zeggen dat de keuze voor het aantal leveranciers sterk van invloed is op de configuratie van de 
andere modelfactoren. In een proces van dienstverlening waar de prestatie van mensen cruciaal is, is 
een strategie die deze voortdurende interactie tussen mensen ondersteunt een belangrijke 
slagingsfactor. Zonder samenwerking en inzet van mensen zal de beoogde verandering echter niet van 
de grond komen. 

8.5 Beperkingen 
Er is niet gekeken naar kosten in kwantitatieve zin. Het is duidelijk dat aanbesteden kostbaar is en dat 
minder vaak aanbesteden daarom een besparing betekent, maar deze kosten zijn niet kwantitatief 
geanalyseerd. De kosten zullen echter wel te berekenen zijn door het de uren die medewerkers aan een 
aanbesteding besteden te relateren aan het salaris. Aansluitend hierop moet opgemerkt worden dat de 
kosten van partnership en prestatiesturing eveneens niet kwantitatief geanalyseerd zijn. Wellicht had 
een te hoge kostenvoorspelling geleid tot een andere sourcing strategie. 

Binnen het onderzochte bedrijf is slechts één soort dienst onder de loop genomen. Wellicht kunnen 
soortgelijke diensten binnen het bedrijf een zelfde verandering van inkoopstrategie ondergaan en was 
dit te bundelen geweest in analyse. 

Er is geen gedetailleerde logistieke analyse uitgevoerd. Wellicht is treineigenaarschap zodanig in te 
regelen dat geen onderlinge samenwerking vereist is. Dit zou het probleem van 'naar elkaar wijzen' 
door leveranciers reduceren. Een groter aantal leveranciers zou dan een minder groot probleem zijn. 
Echter, omdat het hier gaat om een componentdienst is een klein aantal leveranciers nog steeds aan te 
bevelen. 

Buiten bestaande contractpartijen zijn geen andere reinigingsbedrijven geïnterviewd. Dit kan geleid 
hebben tot een eenzijdige externe input vanuit reinigingsbedrijven. Ook zijn er zijn geen medewerkers 
van concerninkoop geïnterviewd, wel is gesproken met medewerkers van NS Reizigers. 

8.6 Vervolgonderzoek wetenschap 
Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden naar inkoop van diensten in het algemeen. Hier is nog 
steeds een gat in vergelijking met inkoop van goederen. Ook is het interessant om te onderzoeken of er 
soorten diensten zijn die op een vergelijkbare wijze als in deze case behandeld zouden moeten worden. 
De classificatie van de toepassing van diensten kan in toekomstig onderzoek in andere cases 
gevalideerd worden. Hierdoor kan het model meer wetenschappelijk erkende waarde krijgen. 
Diensteninkoop zal de komende tijd blijven groeien en is daarom een steeds interessantere bedrijfstak 
om te onderzoeken. Hierbij is het belangrijk dat de schakel tussen de wetenschap en de praktijk blijft 
bestaan zodat professionalisering van diensteninkoop verhoogd kan worden. 

8. 7 Reflectie 
Het onderzoek bij NedTrain is een dynamisch proces geweest. De organisatie van reiniging is tijdens 
het project voortdurend in beweging geweest. Belangrijke beslissingen zijn genomen die de toekomst 
van reiniging bepalen. Er is een aantal recente ontwikkelingen die niet in onderzoek zijn meegenomen. 
Deze ontwikkelingen zullen kort besproken worden. Ten eerste worden er momenteel gesprekken 
gevoerd met NSR met het oog op verbetering van reiniging. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn 
werkgroepen gevormd met als doel het aanpakken van urgente problemen. 

Ten tweede wordt er gewerkt aan opleidingen voor contract managers. Ook zijn de functie- en 
taakomschrijvingen geherformuleerd. Dit is een goede ontwikkeling met het oog op de toekomstige 
functie van contract management. 

TU} Tethni~'hf. Uni\•erfiite it 
Eindhoven . e Univct~ily of il't h nolog~ - 71 -

~ 
NedTrain 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

KoenMulder Afstudeerrapport 

Als derde punt is er recent veel aandacht voor beleving van reiniging. Dit uit zich in concrete acties 
zoals het wassen van de ramen van treinen op het perron in het zicht van reizigers. De reacties hierop 
zijn positief. Ook wordt er gewerkt aan een actie om op het bord waarop staat hoe laat de trein 
vertrekt, een tekst te laten verschijnen als de trein gereinigd wordt op het keerpunt. 
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Bijlage 1 Herkomst data uit Figuur 13 hoofdstuk 5 

Aspect 

Technische focus 
La_ge prioriteit voor reini,gin_g 
Visie, doelen en strategie ontbreken 

2e vlak 
Aspect 

PDMIPCL niet verantwoordelijk voor 
resultaat reiniging 
Doel van uitbesteding reiniging niet 
duidelijk 
Opleiding CM schiet te kort 
Kostenbesparing richting leveranciers 
Grote variëteit in kwaliteit 
voorzieningen voor uitvoering reiniging 
Belang van afdeling 
instandshoudingsmanagement reiniging 
(ISMR) 

Aspect 

Weinig ondersteuning PDMIPCL voor 
reinigingsproces 
Geen goede prikkels richting leverancier 
Gebrekkige directe aansturing reiniging 
door RB 
Lage kwaliteit uitvoering reinigingsdienst 
Kenmerken reinigingsmarkt 
Lagere winstgevendheid treinreiniging 
Input- en processturing door NT 

Aspect 

Laag vertrouwen bij leverancier NT 

Niet uitvoeren van werkzaamheden door 
leverancier 
Laag vertrouwen bij NedTrain in 
leverancier 
Twijfel NedTrain aan innovatiefvermogen 
leverancier 
Lage motivatie om te innoveren bij 
leverancier 
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Herkomst (bevinding of eigen analyse) 

interviews 
interviews 
Interview medewerker NSR en eigen analyse 

Herkomst (bevinding of eigen analyse) 

Eigen analyse a.d.v. gesprekken met 
medewerkers LBR 
Eigen analyse 

Interviews CM's 
Interviews NedTrain en RB' s 
Interview RB 

Oriënterend interview 

Herkomst (bevinding of eigen analyse) 

Interviews NT: CM's 

Eigen analyse en interviews RB 
Observatie Clco en gegevens NedTrain 
KPR 
Kwaliteitsgegevens keurders en KTO 
Documenten onderzoek 
Interviews RB's 
Contracten en reinigingsspecificaties ISMR 

Herkomst aspect 

Eigen analyse, observatie Clco en interview 
RB 
Audits keurders 

Eigen analyse, observatie NT -organisatie, 
interview NT 
Interviews CM's 

Interviews RB 
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Bijlage 2 Thema's diepte-interviews (1 0) 

Deze thema zijn: 
Intern 
Arie van As (directeur NT) en Mike Mayer (directeur operations) 

Visie, strategie en beleid reiniging 
o Innovatie 

Management van reiniging 
o Organisatie 
o Kwaliteit reiniging 
o Kosten reiniging 
o Samenwerking en aansturing 

Ron Verheugd en Dick Krouwel (Contract managers) 
organisatie (heel breed) 
processen in reiniging 
samenwerking 
kwaliteit 
kosten 

Han Julius (NSR reiniging) 
organisatie 

Extern 

samenwerking BRV- NT 
klantwaardering en kwaliteit 

Asito, CSU, Hago, Robbers, Succes (reinigingsbedrijven) 
interne organisatie 
innovatie 
samenwerking 

o outputsturing 
o tussen NT en tussen andere reinigingsbedrijven 
o hoe kan een betere samenwerking worden bereikt? 
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