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Voorwoord i 

Voorwoord 

Het xolgen van een tweede opleiding heeft onder andere het voordeel dat via stage lopen 
en af studeren de leans gecreeerd wordt om in een korte tijd veel ervaringen op te doen en 

. mensen te leren kennen. Dit laatste is voor mij zeer belangrijk om met plezier te kunnen 
werken. Na bet afronden van mijn afstudeerproject in het rayon Vervoer te Amersfoort 
kan ik terug zien op een plezierige periode. Hiervoor wil ik iedereen, in het rayon die 
ook maar enigszins (geestelijk) betrokken is geweest, bedanken. Enkele personen wil ik 
toch noemen. 

Om te beginnen met Peter van der Vlist als initiatiefnemer en opdrachtgever, maar ook 
voor het feit dat hij Hans van Vliet heeft "opgezadeld" met het mentorschap. Hans van 
Vliet is beslist een stafmedewerker van Ongekende K waliteit, daarvoor bedankt. Verder 
wil ik alle medewerkers uit het Regiohuis, het rayonkantoor, de Smakkelaarsburcht, 
HGB 4, de Catharijne Toren en van Perron 5-7 bedanken voor de prettige samenwerking 
(zeker voor die nachtelijke uurtjes!). 

Naast de dagelijkse beslommeringen in Amersfoort waren er ook de "uitstapjes" naar 
Eindhoven waar Ger Post, Peter Sander en Cor Govers namens de TU de begeleiding 
verzorgden. Deze begeleiding heb ik als prettig en leerzaam ervaren waarvoor ik hen 
graag wil bedanken. 

Als laatste wil ik Annelies bedanken. Naast allerlei andere zaken heeft zij het voor elkaar 
gekregen dat andere mensen dit rapport kunnen lezen. 

Andre 
maart '93 



Abstract 

Abstract 

This thesis describes the first steps in the development of a quality measuring system at 
Dutch Railways. Implementation of this system aims to generate information for quality 
control by measuring different quality aspects. 

ii 
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Summary 

This report is the result of a graduation project, carried out at Dutch Railways/ Exploitation 
Service/ Transport area Amersfoort/ Freight traffic. The objective of the research assignment 
was to develop a quality measuring system which generates information on quality aspects 
for quality control by the management. 

The pressure of changing circumstances in the environment of the Dutch Railways gives 
reason for shifting operations. There are three main reasons for this pressure. One comes 
from an European Community resolution which gives free access to the railway network 
for European railway companies. The second reason comes from the changing relationship 
with the Dutch government. The government wants to privatize Dutch railways, with the 
exception of infrastructure. Furthermore there is an increasing need for passenger and freight 
traffic both in quantity and quality. In case of freight traffic the customer demands a reliable 
product for a fair price. 

The way the Dutch Railways tries to handle this pressure is layed down in a medium-term 
plan "Sporen naar 96" in which she sees herself as an independent commercial company. 
This company is divided in several customer focused business and service units. An 
important aspect of being customer oriented is the service quality. The Dutch Railways 
strongly believes that quality is needed for growth and increasing profits. Aware of the 
importance of quality the Transport area Amersfoort wondered which aspects of their 
product determined the quality of that product. This product is a freight train that is 
processed in Amersfoort, which leaves on time with the required documents and free of 
damage. 

This lack of agreement on aspects which determine the quality of its service led to the 
following assignment: 

"Develop and implement a quality measuring system for the Transport area 
Amersfoort of the Dutch Railways". 

The research has been divided into the following steps: 

1. Analysis of the freightprocess. 
2. Determination of 'critical activities' . 
3. Determination of quality aspects. 
4. Development of measuring methods. 
5. Determination of standards. 
6. Carrying out of measuring methods. 
7. Feedback of the results. 
8. Determination of measuring frequency and total costs. 

The research was carried out in the freight service and the freight administration service of · 
the Transport area Amersfoort and was restricted to those frieghtprocess activities that take 
place on the railway-yard of Amersfoort. 

The freightprocess activities are roughly divided in three steps. The first step consists of the 
delivery of documents, the parking of the train in a specific area and the shunt-off of the 
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main-line locomotive. The redividing proces; needed to select different wagons with the 
same destination station, starts with the escape of .air out of the brake-system. At. the places 
where the train must be divided the couplings _· are loosend and the brake hoses are 
decoupled. After this the wagons are switched by gravity and slowed down by a drag shoe. 
The wagons on the hump tracks are coupled and the new train is checked on its composition. 
The third step relates to activities that take care of the departure of the new freight train. 
After the brake trail the transport documents arrive and after the departure signal the freight 
train leaves. · 

Some activities have more affect on the quality of the product than other activities. The 
following critical activities were determined: shunting, preparing for switching by 
gravitation, and waiting for documents, the main-line locomotive, the engine driver and 
the penpission to leave. Naturally the quality aspects of the arriving moment of the train in 
terms of punctuality, correct documents and damages are important for the quality of a train 
that leaves from Amersfoort. · 

The next step was to determine the quality aspects of the critical activities, the arriving and 
departing train. These quality aspects needed to be translated in measurable terms. After this 
translation measuring methods were devoloped. The results of the development of measuring 
methods are shown in the undermentioned table. 

I Activity, moment 

I Arrival and departure 
I of the train 

I 
Preparing for 
switching by 

I gravitation 
I 

I 

Quality aspects 

Correctness of the conductor's journal 
) 

I Correctness .of the docunents 

I 

I Uncoupling according to the 
shunting programme 

I Reporting of deviations 

I 
I Waiting for: I Timeliness 
I - documents I 
I -mai~· line_ locomotive 

- engine driver I - permission to leave I 

I Measuring method 

COll'4)aring the conductor's journal 
I with the composition of the train 

I COll'4)aring of the missing docune~ts 
with the total number of doc1,111ents 

I that should be present 

I Comparing of wagonnunbers 

I Examining if established deviations I I are reported I 
I Registration of moments of I I occurance I 
I I 
I I 

Tabel 1: Quality aspects and measuring methods 
I 

Originally there were sixteen quality aspects that means six of them are not mentioned in 
the table. The reasons for this are diverse. For the punctuality of the arriving and departing 
train there was already an existing measuring method available. Although tests showed that 
this method was not reliable no new method was developed. A measuring method for 
damages of the cargo of an arriving or departing train proved troublesome. Although · the 
aspects were translated in measurable terms measuring methods were not realised. Another 
reason for dropping a quality aspect was the effect of measurement on the carrying out of 
the activity that was subjected. This was the case for the technical correct way to uncouple 
the brake hose. A measuring method was also not possible for the shunting distance. For 
this aspect no workable translation in measurable terms could be made. · 



Summary V 

After the development of methods for measuring the different quality aspects one has to 
establish standards to judge the outcomes of the measurements. The determination of these 
standards wasn't simple because of the specific nature of the quality aspects. The results of 
the interviews that were held with persons who hold "key positions" in the freight processes, 
showed that the percentage of defects that would be allowed ranged from O to 10% (with 
a strong minority for 0%). Proposals were made for these standards, but they are no way 
near the 'Zero-Defects' intentions that are mentioned by Crosby. The interviews are a 
starting-point from wich 'quality thinking' must develop. 

Before, during and after the determination of standards experimental measurements were 
taken. These were intended to judge the fitness for use of the measuring methods that were 
developed. For one method of measuring, of the quality aspect "reporting of deviations", 
there were objections from within. the Dutch Railways. The objection was based on the fact 
that performing this measuring method intervened with the normal work processes. On the 
basis of this objection the quality aspect was taken out of the quality measuring system. The 
remaining measu~g methods were all accepted. 

The outcomes from the experimental measurements indicated how well the proposed 
standards were approached. Although the outcomes of the measurements must be considered 
with great care, the first indication was that only two aspects are conform the proposed 
standards. The other nine quality aspects deviated dramatically from the desired situation. 
As the measurements are carried out, feed-back on the resuls should be given by the staff 
co-worker Organisation and Quality in the 'area freight team' of the Transport area 
Amersfoort. This feed-back should stimulate a healthy discussion in which direction is given 
to actions aimed at improving the product quality. 

The last part of this assignment was the determination of the measuring frequency and the 
total costs of operating the quality measuring system. The frequency of measuring depends 
on how accurately you want to determine if a standard is reached or not. This accuracy 
. depends on the difference between the actual number of defects and the standards that are 
set. The first outcomes showed there was a large difference between them. That means that 
the number of measurements can be low in the beginning. A proposed measuring program 
accounts for this. This also means, if things get better, the number of measurements must 
increase to determine if standards are met. When the proposed measurement program is 
executed it costs approximately 32,000 guilders a year. With an increasing number of 
measurements the costs will increase as well. Although these are costs they are not real 
expenditures. 

With regard to the development of the quality measuring system, it can be concluded that 
the freight service and freight administration service are just at beginning of the road that 
leads to quality control. The measurement system that was developed, which meets the 
requirements of the management of the Transport area Amersfoort, is a starting-point. 

On the basis of these conclusions on the development of a quality measurement system the 
following recommendations are made to the management of the Transport area Amersfoort: 

* Improve the reliability of the existing measuring method for the punctuality of an 
arriving and a departing train. This means improving the registration at the source 
of the delays (Post T) and the further working out of these data. 
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* In co-operation with Ep 5.01 (Train service qu~ty and production registration) 
possibilities should be examined to select all of the punctuality data of arriving -and 
departing freight trains in Amersfoort. 

* With regard to the quality aspect "damages of cargo" the restrictions on the 
development of a measuring method should be closely examined. 

* The emphasis of the quality measuring system should be on those aspects that relate 
to the quality of a departing train. The customers of the Transport area Amersfoort 
should be the main reason for all these efforts. 

With regard to the implementation of the quality measuring system on the first of january 
of 1993, it can be concluded that the system is not yet implemented. It is, however, handed 
over to -the management. Due to a change in the management of the Transport area 
Amersfoort an implementation was postponed. 

On the basis of this conclusion on the implementation of the quality measurement system the 
following recommendations are made to the management: 

* To further the 'thought on quality' for all the personnel working in tlie freight 
service or freight administration service, they should be employed in the carrying 
out of the measurements. They also should receive feed-back of the results of 
quality they are concerned with. 

* If the management is not prepared to take action on the information generated by 
the quality measuring system than implementation of this system is of no use. 

* Take care of continuity by discussing, on a yearly basis: 
- the standards; 
- the importance of the quality aspects. 

* Handle the system with regard of the following points; 
- keep it simple: start with a few quality aspects; 
- feed-back the results to all personnel; 
- this system doesn't tell what the causes are for not meeting the standards; 

* Plan measurements in a consecutive way to get more insight in causes and effects 
of quality defects. 



Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 
Abstract 
Summary 
Inhoudsopgave 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Inleiding · 

Het bedrijf 

2.1 NV Nederlandse Spoorwegen 
2.2 Het Ep-rayon Vervoer Amersfoort 

De opdracht 

3 .1 Aanleiding en probleemstelling 
3. 2 Opdrachtformulering 
3. 3 Theoretisch kader 

De aanpak 

4.1 
4.1.1 
4.1.2 
4.2 

Afbakening van bet onderzoeksgebied 
De procesafbakening 
De geografische afbakening 
Het onderzoeksplan 

Analyse fysieke goederenproces 

5. 1 Ontvangen van goederentreinen 
5. 2 Herverdelen van wagens 
5. 3 Vertrekken van goederentreinen 
5. 4 Conclusie 

Bepaling kritieke activiteiten 

6.1 Kritieke activiteiten volgens medewerkers 
6.2 Analyse van onregelmatigheidsrapporten 
6.3 Gesprek m~t inteme klant 
6.4 Conclusie 

K waliteitsaspecten en operationalisatie 

7.1 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.2 
7.3 

De kwaliteitsaspecten 
Aankomst trein 
Vertrek trein 
Kritieke activiteiten 
De operationalisatie 
Conclusie 

vii 

pagina 

ii 
iii 
vii 

1 

2 

2 
3 

6 

6 
6 
7 

10 

10 
10 
11 
11 

14 

14 
14 
16 
18 

19 

19 
20 
21 
21 

22 

22 
22 
23 
23 
24 
25 



Inhoudsopgave viii 

8. Oritwikkeling van meetmethoden 26 

8.1 Kwaliteitsaspecten aankomst . 26 
8.1.1 Punctualiteit bij aankomst 26 
8.1.2 Correctheid wagenlijst 27 
8.1.3 Correctheid documentatie 29 
8.1.4 Schade aan lading bij aankomst 30 
8.2 Het heuvelklaannaken 30 
8.2.1 Ontkoppelen volgens heuvellijst 30 
8.2.2 Correcte wijze van ontkoppelen 31 
8.2.3 Melden van afwijkingen 31 
8.3 Het sloffen: de slofafstand 32 
8.4 Tijdigheid van documenten, treinloc, machinist 

en vertrektoestemming 32 
8.5 K waliteitsaspecten vertrek 34 
8.5.1 Correctheid wagenlijst 34 
8.6 Conclusie 34 

9. Nonnering 36 

9.1 Resultaten interviews 36 
9.2 Conclusie 37 

10. Uitvoering van proefmetingen en terugkoppeling 
van resultaten 38 

10.1 Geschiktheid meetmethoden 38 
10.2 Resultaten proefmetingen 38 
10.3 Terugkoppeling 39 
10.4 Conclusie 40 

11. Meetfrequentie en kosten 41 

11.1 Nauwkeurigheid en meetfrequentie 41 
11.2 Voorstel meetprogramma 42 
11.3 Conclusie 43 

12. Toekomstige ontwikkelingen 44 

12.1 BRAVO 44 
12.2 Verbijzondering goederen 44 
12.3 Dienstvervoer 44 

13. Conclusies en aanbevelingen 45 . 

Literatuurlijst 47 

Bijlagen 



luleiditig 

1. Inleiding 

Veranderende omstandigheden in de omgeving van de NS geven aanleiding tot 
verschuivingen in de bedrijfsvoering. Zo heeft de Transportraad van de Europese 
Gemeenschap besloten bet Europese spoorwegnet te liberaliseren. Dit betekent een 
afschaffing van de diverse landelijke monopolies en vrije toegang tot bet spoomet. Ben 
volgende verandering zijn de plannen van de overheid om terug te treden uit de 
bedrijfsvoering van de NS. Het advies hierover van de commissie Wijffels heeft 
vergaande inteme gevolgen. Daamaast neemt de behoefte aan reizigers- en 
goederenvervoer zowel kwantitatief als kwalitatief toe. Ten aanzien van bet 
goederenvervoer vraagt de klant om een betrouwbaar produkt tegen een scherpe prijs. 

Het antwoord van de NS op deze ontwikkelingen is het middellange-termijnplan 'Sporen 
naar 96'. Hierin ziet zij zichzelf als een zelfstandige commerciele ondememing, verdeeld 
in een aantal business en service units, waarin de klant centraal staat. Klantgericht 
werken is noodzakelijk om op rendabele wijze personen en goederen te vervoeren. 
Sporen naar 96 past in het bestaande lange-termijnplan Rail 21 waarin wordt aangegeven 
hoe de NS de verwachte mobiliteits- en milieuvraagstukken gaat aanpakken. 

' 
Ben belangrijke pijler van klantgericht werken is de kwaliteit van de dienstverlening. De 
kenmerken en eigenschappen van die dienstverlening moeten tegemoet komen aan de 
behoeften van de diverse klanten. Dit is voor de regio Midden en in bet bijzonder voor 
de dienst van exploitatie (Ep) te Amersfoort aanleiding te onderzoeken welke inteme · 
aspecten een rol spelen in de kwaliteit van het goederenvervoer. 

In bet kader van het afstuderen bij de dienst van exploitatie van het rayon Vervoer te 
Amersfoort is er de opdracht een kwaliteitmeetsysteem op te zetten. Dit systeem dient 
infonnatie voor het management te genereren over de kwaliteit van het goederenprodukt 
geleverd door bet sorteercentrum Amersfoort. 

1 

Dit rapport is als volgt ingedeeld. In het volgende hoofdstuk volgt een beschrijving van 
de NV Nederlandse Spoorwegen en in het bijzonder bet exploitatie-rayon Vervoer 
Amersfoort. De aanleiding van het onderzoek en de hieruit volgende probleemstelling 
staan in hoofdstuk 3. Hierin wordt tevens een theoretische onderbouwing gegeven van de 
gevolgde aanpak die in hoofdstuk 4 wordt besproken. Samen met de 
onderzoeksafbakening resulteert dit in een stappenplan en een tijdsplanning. 

In hoofdstuk 5 volgt een analyse van bet fysieke goederenproces waarin het ontvangen, 
herverdelen en laten vertrekken van goederentreinen centraal staan. Het bepalen van 
kritieke activiteiten in de totstandkoming van bet Amersfoortse goederenprodukt wordt 
vervolgens in hoofdstuk 6 besproken. In hoofdstuk 7 worden de kwaliteitsaspecten bij 
deze kritieke activiteiten besproken om ze vervolgens te vertalen in meetbare termen. 

De ontwikkeling van meetmethoden voor de gevonden kwaliteitsaspecten staat in 
hoofdstuk 8 centraal. In hoofdstuk 9 wordt een eerste aanzet gegeven om tot normen. te 
komen. In hoofdstuk 10 volgen de resultaten van proefmetingen. Zij geven aan of 
meetmethoden al of niet geschikt zijn en geven een eerste indicatie over bet niveau van 
de kwaliteitsapecten in de huidige situatie. Deze informatie wordt in hoofdstuk 11 
gebruikt om een meetprogramma op te stellen, inclusief een kostenbegroting. Hoofdstuk 
12 gaat in op de invloed van toekomstige ontwikkelingen op het ontwikkelde 
kwaliteitmeetsysteem in Amersfoort. In hoofdstuk 13 volgen de conclusies en 
aanbevelingen van bet afstudeeronderzoek. 
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2. Het bedrijf 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het bedrijf waarin de af studeeropdracht is 
uitgevoerd: de NV Nederlandse Spoorwegen (NS). Hier zal worden ingegaan op de 
funktie, de organisatiestructuur en de omvang van de verschillende vervoersstromen. Na 
algemene termen die voor NS als geheel gelden volgt de concrete Amersfoortse situatie. 

2.1 NV Nederlandse Spoorwegen 

In de ondememingsstrategie 1992 .[l] wordt de functie van NS als volgt omschreven: 

"NS is een coinmerciele ondememing die een concurrerend produkt biedt 
voor bet vervoer van mensen en goederen in, naar en uit Nederland" 

NS streeft er naar dit effectief en efficient, kwaliteitsbewust, maatschappelijk 
verantwoord en als een aantrekkelijke werkgever te doen. 

2 

De NS-organisatie wordt geleid door een hoofddirectie. Zij heeft de beschikking over bet 
produktmanagement en een •aantal diensten. De dienst van Exploitatie (Ep), de kemyan 
het bedrijf, is belast met de planning, uitvoering en bijsturing van de treindienst. Zij . is 
onderverdeeld in een achttal regio's waarvan· de Regio Midden er een is. De dienst van 
Infrabeheer draagt zorg voor het spoorwegnet, bovenleiding, beveiliging en gebouwen. 
Aile zaken die met het rollend materieel te maken hebben zijn voor rekening van de 
dienst van Materieel & Werkplaatsen. Bij NS werken in 1992 ± 28.000 mensen. De 
omvang van het reizigers- en goederenvervoer wordt in figuur 1 weergegeven. 

-vervoersomvang goederen 
(mio ton} 

vervoersomvang reizigers 
· (mlo reizigerskm) 

30.000 15.000 

25.000 / 
/ 

20.000 / 

V ......... 
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10.000 

-- _,,,,,,. 
~ ---

.,,,,,,,. V 
..... 

15.000 7.500 

< < '88 •s9 •90 •91 . '92 · '93 '94- •_95 °96 0 88 '89 "90 '91 '92 •93 '94 °95 '96 

I 'lo. 

Figuur 1: De vervoersomvang van reizigers en goederen (Bron: NS/Bedriifsplan 1992) 

In het kader van dit onderzoek ga ik verder in op het goederenvervoer. In figuur 2 is 
weergegeven hoe de goederenvervoersomvang van NS zich verhoudt tot de totale omvang 
van bet goederenvervoer in Nederland. Tevens worctt aangegeven hoe de verschillende 
vervoersmodi zich hebben ontwikkeld vanaf 1984. · 

Uit deze twee grafieken blijkt dat NS maar een bescheiden deel (1 .4 % ) van het 
goederenvervoer in Nederland voor zijn rekening neemt en dat dit deel t.o.v. de andere 
vervoersmodi afneemt. · 
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Figuur 2: Omvang goederenvervoer in Nederland (Bron: NS/Statistisch zakboek 1992) 

De NS verwacht dat de vraag naar goederenvervoer in Europa zal gaan stijgen. De 
· prognose hiervan is weergegeven in figuur 3 alsmede de groeidoelen van het 
goederenvervoer door NS. 

, / 

Figuur 3: Prognose groei intemationaal. en groei-doel eigen vervoersomvang 
(Bronnen: NS/Rail 21 Cargo; Ondememingsstrategi,e 1992) 

3 

Daarnaast mo.et het goederenvervoer van ·NS uiterlijk 1994 weer winst maken. Deze 
winst moet jaarlijks groeien en in 2010 circa 300 miljoen gulden bedragen. Het precieze 
streefcijfer wordt jaarlijks vastgesteld (1993: ?). Belangrijke stappen ter realisatie van dit . 
groeiscenario zijn wel de verbijzondering van het goederenvervoer in een aparte Business 
Unit, het introduceren van nieuwe treindienstmodellen en het verbeteren van de 
produktkwaliteit. Verbijzondering betekent hier voor het goederenvervoer van NS dat zij 
juridisch zelfstandig wordt met een eigen verlies- en winstrekening en zodoende 
verantwoordelijk voor het eigen produkt. 

2.2 Het Ep-rayon Vervoer Amersfoort 

De dienst van exploitatie onderverdeeld in 8 regio's. Het rayon Vervoer Amersfoort is 
onderdeel van de regio Midden. In tegenstelling tot het geografisch onderscheid in 
regio's geeft een rayon aan dater sprake is van een functioneel onderscheid binnen een 
regio. In het totaal werken in de exploitatieregio zo'n 2000 NS'ers. Het gebied telt 50 
stations en circa 400 kilometer spoorbaan. Dagelijks warden er 150.000 mensen en circa 
1000 goederenwagens vervoerd. Het organigram van de Ep-regio Midden is weergegeven 
in figuur 4. 
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Fi.guur 4: Het organigram van de exploitatieregio Midden 

Alie vervoerszaken in Amersfoort worden geregeld door bet Amersfoortse rayon 
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Vervoer, geleid door een rayonmanage'r Vervoer (opdracbtgever onderzoek). Hij laat zicb 
hierbij onder andere ondersteunen door een stafmedewerker .Q&K (begeleider). 
Daarnaast is ook bet rayonmanagement verkoop in Amersfoort vertegenwoordigd. Hier 
vallen onder andere de werkzaambeden van conducteurs, lokettisten en medewerkers van 
het reisbureau onder. 

Het rayon Vervoer Amersfoort is onderverdeeld in zes diensten, die ieder geleid worden 
door een procesmanager. De werkzaambeden van de Treindienst zijn onder andere bet 
begeleiden van de treinenloop en bet verzorgen van omroepbericbten. De Rijdende dienst 
bestaat uit machinisten die reizigers- en goederentreinen door Nederland rijden. Het 
scboon houden van trein en . station, bet v~rbelpen van storingen aan bet materieel, bet 
helpen van invalide reizigers en dergelijke zijn werkzaambeden van de Reizgersdienst. 
De Goederenadministratie ondersteunt de activiteiten van de Goederendienst. Aangezien 
het onderzoek zicb voornamelijk in de Goederendienst beeft afgespeeld, zal deze 
uitvoeriger worden bebandeld. 

De voornaamste activiteiten van de goederendienst zijn bet sorteren, opbalen en brengen 
van wagens in bet eigen bebeersgebied (bijlage 1). Dagelijks worden op een enorm _ 
sorteerterrein circa 650 wagens gesorteerd op bestemming. De procesmanager goederen 
beeft de hierarchiscbe leiding (zie figuur 5) over de goederendienst. Hij wordt hierbij 
ondersteund door een assistent-procesmanager en staf. De regiogoederendienstleider geeft 
operationeel leiding aan de rangeerdienst. Hij treedt op bij afwij~gen in bet · · 
goederenproces. De rangeerdienst verzorgt alle activiteiten m.b.t. bet ontvangen, 
herverdelen en laten vertrekken van treinen (zie boofdstuk 5). Hierin verzorgen 
opzichters, rangeerders, wagenmeesters en radiolok-bestuurders diverse activiteiten. 
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Figuur 5: Het organigram van de Goederendienst 
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3. De Opdracht 

In de eerste paragraaf van <lit boofdstuk wordt aangegeven wat de aanleiding is geweest 
van bet onderzoek. Uit deze aanleiding volgt de probleemstelling. Op basis van deze 
probleemstelling volgt in paragraaf 3.2 de opdracbtformulering. In het hierop volgende 
tbeoretiscb kader wordt de opdracbtformulering verder uitgelegd. 

3.1 Aanleiding en probleemstelling 

De NS geeft aan in baar beleidsplan [l] dat kwaliteit nodig is om 'groei' en 'winst' te 
realiseren. Uiteraard is bet bier van belang die aspecten van bet produkt boven water te 
krijgen die bepalend zijn voor qe produktkwaliteit. Middels een onderzoek door NS
goederen is een poging in deze ricbting gedaan met als resultaat bet Kwaliteitsregister 
Goederen (bijlage 2). Dit register is een verzameling van kwaliteitsaspecten van bet 
vervoer van goederen door de NS (zie 4.2). 
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Voor de goederendienst in Amersfoort is bet Kwaliteitsregister Goederen te algemeen. 
Dit blijkt bij een nadere bescbouwing van bet 'stappenplan goederen' (bijlage 3) dat als 
basis v~:>0r bet register diende. De voomaamste functie van de goederendienst in 
Amersfoort, bet sorteren van wagens, komt niet voor in bet stappenplan. Er wordt alleen 
gesproken over bet vervoeren van goederen van laadpunt naar lospunt. Het is 
noodzakelijk om deze 'stap' verder uit te werken om kwaliteitsaspecten, die specifiek 
voor de goederendienst zijn, te achterhalen. 

Het management van rayon Vervoer Amersfoort heeft een gebrek aan informatie om de 
eigen kwaliteit te beheersen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door bet ontbreken van 
overeenstemming over kwaliteit en kwaliteitsaspecten. Anderzijds door de afwezigheid 
van een meetsysteem voor kwaliteit. Samengevat kan men voor bet goederenvervoer in 
Amersfoort stellen dat er geen overeenstemming is over aspecten die bepalend zijn voor 
de kwaliteit van bet geleverde produkt. Een kwalitatief goed produkt is een goederentrein 
die in Amersfoort is samengesteld, die met een correcte wagenlijst, voorzien van de 
juiste documenten schadevrij op tijd vertrekt. 

Probleemstelling: er is een gebrek aan inf ormatie over kwaliteitsaspecten op basis 
waarvan bet rayon- en procesmanagement kan sturen en regelen. 

3.2 Opdrachtformulering 

Uit de probleembeschrijving komt naar voren dat niet bekend is welke aspecten bij de · 
totstandkoming van bet produkt de kwaliteit ervan bepalen. Indien zij bekend gemaakt 
zijn moeten er vervolgens meetmethoden en normen voor ontwikkeld worden. Dit heeft 
geleid tot de volgende opdrachtformulering: 

"Ontwikkel en implementeer een kwaliteitmeetsysteem ten behoeve 
van de goederendienst en goederenadministratie in het rayon 
vervoer te Amersfoort van de N. V. Nederlandse Spoorwegen" 

Dit meetsysteem dient per 1 januari 1993 operationeel te zijn. Tevens dient te worden 
aangegeven hoe bet meetsysteem gebanteerd dient te worden. 
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3.3 Theoretisch kader 

Voordat een kwaliteitmeetsysteem kan worden ontwikkeld, dienen we eerst te definieren 
wat we onder een kwaliteitmeetsysteem verstaan. De term geeft aan dat . op systematische 
wijze de kwaliteit wordt gemeten. Maar wat is nu kwaliteit en wat betekent dit voor de 
sorteerprocessen van rayon Vervoer Amersfoort. 

Kwaliteit is om een aantal redenen een relatief begrip. Ten eerste kan men kwaliteit 
vanuit verschillende invalshoeken benaderen [5]: 

lnvalshoek 

1. Transcendente 

2. Produktgerichte I 
I 
I 

3. Gebruikersgerichte I 
I 
I 

Voorbeelddefinitie 

Kwaliteit is een aangeboren uitmuntendheid. 

Kwaliteit geeft de mate aan waarin bepaalde 
eigenschappen of ingredienten aanwezig zijn. 

Kwaliteit is een maat die de overeenstenming 
aangeeft tussen de verwachting en de ervaring 
van de gebruiker. 

4. Produktiegerichte I Kwaliteit geeft de mate aan waarin produkten zijn 
. geproduceerd volgens produktspecificaties 

5. ~aardegerichte 
I 
I Kwaliteit is de gebruikerstevredenheid per gulden 

Tabel I: De door Garvin onderscheiden invalshoeken m.b.t. het begrip kwaliteit. 

Zo kunnen produkten of diensten die goed· van inhoud zijn en die altijd volgens 
verwachting en afspraak geproduceerd worden, kwalitatief als onvoldoende beoordeeld 
worden. Mogelijk vanwege de kosten of zelfs vanwege de vorm of het uiterlijk. Verder 
is kwaliteit relatief omdat uitmaakt wie (producent of gebruiker), wat (dienst of proces) 
en wanneer (tijd) de kwaliteit beoordeelt. 

In dit afstudeerrapport wordt de volgende definitie van kwaliteit gehanteerd: 

11 het geheel van eigenschappen en kenmerken van een produkt of dienst, 
geproduceerd volgens voorschriften, dat van belang is voor het voldoen aan 
vastgelegde of vanzelf sprekende behoeften 11 

Deze definitie is een combinatie van de gebruikersgerichte, produktgerichte en produktie 
gerichte invalshoeken. 
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K waliteitszorg (kwaliteitsmanagement) geeft aan dat er door middel van activiteiten en 
beslissingen zorg besteed wordt aan het realiseren van een bepaalde produktkwaliteit. 
Deze activiteiten dienen verankerd te zijn in bet kwaliteitsbeleid. Dit beleid is bet 
resultaat van een proces bestaande uit het stellen van doelen, het hierin aangeven van 
prioriteiten, het aangeven van wegen en middelen hoe de doelen te bereiken en het 
aangeven van randvoorwaarden. In het kwaliteitsbeleid staan ondermeer activiteiten 
opgesomd die uitgevoerd moeten worden om de doelstellingen te halen. Tevens staan 
hierin activiteiten die betrekking hebben op de controle of het proces goed verloopt. Deze 
controle bestaat uit het sturen of regelen van het primaire proces met betrekking tot de 
produktnormen: de kwaliteitsbeheersing. Het gaat er oiteindelijk om met betrekking tot 
de produkteigenschappen een beheerst primair proces te krijgen. 
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V oor kwaliteitsbeheersing is inforniatie nodig over het proces op basis waarvan men kan 
ingrijpen in dit proces. Aan deze infonnatie is in het rayon Vervoer te Amersfoort op dit 
moment een gebrek omdat er geen overeenstemming is over kwaliteitsaspecten van het 
produkt en dientengevolge is er ook geen meetsysteem voor deze kwaliteitsaspecten. Het
te ontwerpen kwaliteitmeetsysteem beperkt zich tot het genereren van infonnatie, het 
management doet de ingrepen op basis hiervan. Het te ontwikkelen kwaliteitmeetsysteem 
voor het rayon vervoer Amersfoort is geen onderdeel van een integrale NS-aanpak maar 
een lokaal initiatief. Op dit lokale niveau wordt echter wel integraal gedacht. De rol van 
het kwaliteitmeetsysteem is enerzijds het gene_reren van infonnatie voor de specifieke 
kwaliteitsbeheersing in Amersfoort en anderzijds genereert het informatie voor het maken 
van beleid binnen NS-Goederen. 

V oor een aanpak voor het ontwikkelen van een meetsysteem voor de kwaliteit is gezocht 
in de literatuur van de kwaliteitsbeheersing. In grote lijn komen de bevindingen van 
Kacker [7], Kennedy & Young [8], Boomsma & van Borrendam [9] en Rosander [10] op 
de volgende (cyclische) aanpak neer (figuur 6): 

Borg_ing 

1, Bepaal de -,.en, 
elsen van de ltlant 

2. Vertaal deze naar 
eisen aan de 

di enstverlenlng 

3. Deffnleer de 
dienstverlenende 
processen 

4. Heet de prestatle 

5. Bepaal de belang· 
rijltste problemen 

6. Neem actle 

7. Verlfleer de 
resultaten 

Operationeel 
regelen 

Figuur 6: Aanpak van kwaliteitsbeheersing 

De eerste stap van deze aanpak is er op gericht te achterhalen welke aspecten van de 
dienstverlening de klant belangrijk vindt. Waarop baseert de klant zijn of haar oordeel 
over de verleende diensten. Op basis van deze gegevens moeten eisen worden gesteld aan 
de dienstverlening. De derde stap is het definieren van de dienstverlenende processen. De 
bedoeling hiervan is het gehele proces inzichtelijk te maken door aan te geven via w~lke 
activiteiten de dienstverlening tot stand komt (procesbeschrijving). Meet vervolgens de 
prestatie van de totale dienstverlening of van onderdelen daarvan. Bepaal de belangrijkste 
problemen door de werkelijke situatie met de gewenste situatie te vergelijken. Op basis 
van de voorgaande stap wordt actie ondemomen. De resultaten van deze actie worden 
daarna geverifieerd. 
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Het cycliscbe karakter van deze aanpak komt naar voren door twee terugkoppelingen: · 

1. Het operationeel regelen: meet continu de ·prestaties van de dienstverlening · 
enerzijds om na te gaan of de genomen acties de problemen daadwerkelijk 
bebben opgelost, anderzijds om nieuwe problemen te signaleren; · 
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2. Borging: de kwaliteitsbebeersing moet blijvend gericbt zijn op die aspecten die 
de .klant belangrijk vindt. Veranderingen in de wensen/eisen van die klant 
moeten worden gesignaleerd om deze vervolgens te vertalen naar nieuwe eisen 
aan de dienstverlening. 

K waliteit vereist een continue aanpak. Dit wordt nog eens duidelijk gemaakt in bet 
onderstaande dynamiscbe bebeersingsmodel voor kwaliteit (figuur 7). Uit dit model komt 
ook naar voren dat kwaliteitsbebeersing alleen niet voldoende is. 

Bewustwording 

+ 
lncidentele 

resultaten en verbetering 

Beheersing 

Verbetering 

Continue 
vernieuwing · 

Figuur 7: Een dynamisch beheersingsmodel voor kwaJ.iteit [9] 

Het te realiseren kwaliteitmeetsysteem is de invulling van de stap 4 van de eerder 
genoemde aanpak van kwaliteitshebeersing. Hieraan voorafgaand moeten eerst de stappen 
1 t/m 3 doorlopen worden. Het kwaliteitmeetsysteem geeft aan wat de belangrijkste 
problemen zijn. Het geeft niet aan wat de oorzaak van de problemen is. Van 
implementatie is sprake als, na introductie, bet ontwikkelde kwaliteitmeetsysteem door 
bet rayon- en procesmanagement als informatiesysteem wordt gebanteerd. In bet volgende 
boofdstuk za1 ik verder ingaan op de aanpak van dit onderzoek. 
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4. De Aanpak 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de opdracht, in verschillende stappen, is 
aangepakt. In de eerste paragraaf wordt het onderroeksgebied afgebakend en in de 
t\yeede paragraaf volgt de onderbouwing van de onderroeksaanpak, resulterend in een 
onderroeksplan. 

4.1 Atbakening van bet . onderzoeksgebied 

Dit afstudeerproject is in twee opzichten af gebakend: de procesafbakening en de 
geografische afbakening. 

4.1.1 De procesafbakening 
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Het gehele dienstverleningsproces van het goederenvervoer bestaat uit een aantal 
deelprocessen. Mijn opdracht omvat echter niet alle deelprocessen. Het gaat hier om de 
processen in Amersfoort. De plaats van de processen in Amersfoort in het totale 
dienstverleningsproces wordt duidelijk gemaakt in het 'stappenplan goederen' (bijlage 3). 
In het kort komt het 'stappenplan goederen' hier op neer (zie figuur 8): 

l. Marlctbewcrlcing 
2. Acquisitic 
3. Uitbrcngcn offcrte/ 

afsluitcn contract 

I 
4. Voorl,erriden 

goederenvenoer · 

5. V oortransport 

I 
. 6. Plaatsen en laden 

goederenwagens te .A 
7. Venoer ,an goederen 

van A naar B 
8. Plaatsen. en lossen 

goederenwagens te· B 

I 
9. N atransport 

10. AJhandellng en 
IUlZ/Jrg 

Figuur 8: Het 'stappenplan goederen' 

De stappen die zich in het regel- en beheersgebied van Amersfoort afspelen zijn 
vetgedrukt weergegeven in bovenstaande figuur. Voor het uitvoeren van deze activiteiten 
worden de verschillende diensten in Amersfoort ingezet (zie organigram rayon 
Amersfoort, p 4). De goederenadministratie vraagt wagens aan en plant het . 
goederenvervoer (stap 4). Daamaast is zij betrokken bij de nazorg van de geleverde 
dienst. De goederendi~nst concentreert zich op de stappen 6, 7 en 8 voor wat betreft het 
buurtgoederenvervoer (goederenvervoer van en naar laad- en lospunten binnen het eigen 
gebied). Voor wat betreft het regionale en intemationale wagenladingenvervoer 
(goederenvervoer tussen de regel- en beheerspunten Amersfoort, Kijfhoek en Venlo) 
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concentreert Amersfoort zicb op stap 7 en in bet bijzonder op de in deze stap te nemen 
sorteeractiviteiten (bet berverdelen van wagens). Uiteindelijk zorgt de rijdende dienst 
voor machinisten en regelt de treindienst dat bet baanvak vrij is en dat een goederentrein 
kan vertrekken. 

Dit onderzoek beperkt zicb tot die activiteiten die de verschillende diensten verricbten 
met betrekking tot stap 7, bet vervoeren van goederen van A naar B. Hieronder vallen 
onder andere rangeeractiviteiten in Amersfoort en bet verzorgen van de bijbeborende 
documentenstroom. 

4.1.2 De geografische afbakening 

Een verdere atbakening van bet onderzoek is er een van geografiscbe aard. Het beperkt 
zicb tot die activiteiten die zicb op bet emplacement te Amersfoort tussen oost- en 
westzijde afspelen (bijlage 4). Dit beeft tot gevolg dat de bovengenoemde 
procesafbakening verder wordt ingeperkt. De consequentie hiervan is dat ik mij nu 
beperk tot een deel van stap 7: 

- bet ontvangen van aankomende goederentreinen, 
- bet berverdelen van wagens uit de binnengekomen treinen, 
- bet laten vertrekken van een nieuw samengestelde goederentrein. 

De goederendienst speelt hierin een voorname rol ondersteund door de 
goederenadministratie. Uiteraard komen bij bet vertrek van een goederentrein ook de 
rijdende- en de treindienst in beeld. · 

Samenvattend beperkt dit onderzoek zicb tot een deel van de activiteiten uit stap 7 van 
bet 'stappenplan goederen' en wel op dat deel wat zicb afspeelt op bet emplacement in 
Amersfoort. Het betreft die activiteiten nodig voor bet ontvangeli, berverdelen en .laten 
vertrekken van goederentreinen, bet fysieke goederenproces. 

4.2 Het onderzoeksplan 

In bet tbeoretiscb kader van bet vorige hoofdstuk wordt ricbting gegeven aan een in een 
stappenplan resulterende aanpak. Het onderzoeksplan is gebaseerd op de modelaanpakken 
van Kacker [7], Kennedy & Young [8], Boomsma & van Borrendam [9] en Rosander 
[ 1 O] die passend zijn gemaakt voor dit onderzoek, de gebanteerde invalsboeken van bet 
begrip kwaliteit (produkt-, gebruikers- en produktiegericbt) en de onderzoeksatbakening. 
De aanpak bestaat uit de volgende stappen: 

1. Analyse van bet fysieke goederenproces. · 
2. Bepaling van kritieke activiteiten. 
3. Bepaling en operationalisatie van kwaliteitsaspecten. 
4. Ontwikkelen van meetmetboden. 
5. Bepaling van normen. 
6. Uitvoering in de praktijk. 
7. Terugkoppeling van resultaten. 
8. Bepaling meetfrequentie en kosten. 

Een tweetal zaken vallen op aan deze aanpak. Ten eerste worden de eerste twee stappen 
uit de modelaanpak (zie figuur 6, p 8) overgeslagen en ten tweede is er amper sprake 
van een klantgericbte invalsboek. 
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Het overslaan van .bet vaststellen van de wensen/eisen van de klant en de vertaling 
biervan naar eisen aan de dienstverlening komt door bet feit dat NS-goederen op centraal 
niveau bier al, zij bet op beperkte wijze, invulling aan beeft gegeven in de vorm van bet 
Kwaliteitsregister Goederen (bijlage 2). Dit Kwaliteitsregister Goederen is bet resultaat 
van een onderzoek naar de wensen/eisen van de externe klant. Als bron werd hiervoor 
een rapport van KPMG [11] gebruikt waarin een aantal kwaliteitsaspecten werden 
genoemd die voor de klant belangrijk zijn. Daarnaast is NS-goederen bij bet eige~ 
management te raden gegaan om, door de ogen van de klant kijkend, aan te geven wat 
de belangrijkste kwaliteitsaspecten van bet goederenprodukt zijn. Een derde reden 
waarom de klant weinig voorkomt is omdat bet management van rayon Vervoer 
Amersfoort beeft aangestuurd op interne procesbebeersing. De wensen/eisen van de 
exteme klant zijn als volgt op volgorde van prioriteit vastgesteld (de eisen aan de 
dienstverlening, stap 2 staan in bijlage 2): 

- Communicatie/ doorzicbtigbeid NS-Goederenorganisatie; 
- Imago; 
- Informatie tijdens vervoer en over afwijkingen; 
- Punctualiteit/betrouwbaarheid; 
- Facturering; 
- Wagenaanvraag/reservering; 
- Prijs. 

Uit bet voorgaande komt een klantgerichte invalsboek naar voren. Wat ook naar voren 
komt is dat bier een aantal kwaliteitsaspecten worden genoemd die niet direct van · 
toepassing zijn op dit onderzoek in Amersfoort. Vanwege de onderzoeksafbakeriing is er 
alleen een direct verband met bet aspect punctualiteit/betrouwbaarbeid. De overige 
aspecten worden wel indirect beinvloed door de 'prestaties' van Amersfoort. 

In bet kort za1 ik nu een toelicbting geven op de stappen uit de onderzoeksaanpak. 

Stap 1: Analyse van het fysieke goederenproces 

Het fysieke goederenproces is opgesplitst in een aantal activiteiten. Een procesmodel is 
opgesteld dat relaties legt tussen de verschillende activiteiten. Dit model is een 
scbematiscbe weergave van de procesgang en is de basis voor vetder onderzoek. 
Daamaast geeft dit model weer hoe deze activiteiten worden aangestuurd vanuit de 
ondersteunende fuilctie van de dienst goederenadministratie . 

. Het model is opgesteld na interviews met mensen uit bet proces en eigen waarnemingen. 
Tevens is gebruik gemaakt van verschillende interne studies over de Amersfoortse 
goederenprocessen. 

Stap 2: Bepaling van de kritieke activiteiten 

Met 'kritieke activiteiten' worden die activiteiten bedoeld die bepalend zijn voor de 
totstandkoming van bet Amersfoortse goederenprodukt. Dit produkt is een goederentrein 
die: 

* in de juiste samenstelling, 
·* voorzien van juiste documenten, 
* scbadevrij, 
* op tijd vertrekt. 

Dankzij de eerder besproken onderzoeksafbakening wordt dit produkt alleen aan een 
volgende stap in de 'transportketen geleverd. Denk bijvoorbeeld aan andere 
goederenstation~ zoals Kijfhoek en Venlo of aan materieel en werkplaatsen en 
infrabebeer-regio's. Het acbterbalen van deze kritieke activiteiten is gebeurt via 

I , 
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interviews met betrokken personen zoals de rayonmanager, procesmanagers, 
logistiekmedewerkers etc., een gesprek met een inteme klant en eigen waamemingen. 

Stap 3: Bepaling en operanonalisane van kwaliteitsaspecten 
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Bij iedere kritieke activiteit hoort of horen kwaliteitsaspecten. Zij \1/0rden mede bepaald 
aan de hand van de in de vorige stap uitgevoerde analyses. Voor de operationalisatie kan 
het al geoperationaliseerde 'Kwaliteitsregister Goederen' (bijlage 2) behulpzaam zijn. 

Stap 4: Ontwikkelen van meetmethoden 

In deze stap zijn methoden ontwikkeld om de verschillende kwaliteitsaspecten te meten. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de bij NS-personeel aanwezige kennis en ervaring. De 
regio Midden kent een kwaliteitmeetbureau voor het uitvoeren van metingen. 

Stap 5: Bepaling van normen 

Voor ieder geoperationaliseerd kwaliteitsaspect dat meetbaar is, is een niveau van de 
gewenste waarde bepaald (een norm). Ook bier is een beroep gedaan op mensen uit het 
proces en op bestaande normen. Vooral voor kwaliteitsaspecten die specifiek voor 
Amersfoort zijn is het verstandig om deze normen een definitief karakter te geven nadat 
er al een aantal (proef-) metingen zijn verricht. 

Stap 6: Uitvoering van proejmetingen 

De ontwikkelde meetmethoden uit stap 4 zijn vervolgens in praktijk gebracht. De 
voomaamste reden hiervoor is te toetsen of de ontwikkelde meetmethoden geschikt zijn . 
voor hetgeen je wilt meten. Tevens geeft <lit mogelijkheden de toekomstige uitvoerders 
van de metingen, medewerkers van het Kwaliteitmeetbureau van de regio Midden, 'op te 
leiden' voor hun toekomstige taak. Aan de hand van de resultaten zijn meetmethoden 

· aangepast. Een derde reden is dat proefresultaten gebruikt kunnen worden, zij het met de 
nodige voorzorg, bij het bepalen van de meetfreqµentie. ' 

Stap 7: Terugkoppeling van resultaten 

Onder terugkoppeling van resultaten worden twee zaken verstaan. Ten eerste dienen naar 
aanleiding van de proefmetingen meetmethoden al dan niet te worden aangepast. Het kan 
zelfs blijken dat een bepaalde meetmethode ongeschikt is om een bepaald kwaliteitsaspect 
te meten. De tweede terugkoppeling bestaat uit het feit <lat als metingen worden verricht 
zij gepresenteerd moeten worden aan de daarvoor bestemde personen die vervolgens 
eventueel actie ondememen. 

Stap 8: Bepaling meetfrequentie en kosten 

Het stillen van een informatiebehoefte gaat in <lit geval niet voor niets. Inzicht in de 
kosten van het kwaliteitmeetsysteem maakt het mogelijk een afweging te maken of 
bepaalde metingen al dan niet zinvol zijn. Het prijskaartje voorkomt dater gemeten 
wordt om te meten. Dit prijskaartje is uiteraard mede afhankelijk van de gewenste 
nauwkeurigheid van een meting. 

In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de eerste stap van <lit onderzoek: de 
analyse van het fysieke goederenproces. 
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5. Analyse fysieke goederenproces 

In dit boofdstuk wordt bet resultaat van de analyse van bet goederenproces bescbreven. 
Dit resultaat is een modelmatige beschrijving van opeenvolgende activiteiten, met 
onderlinge relaties, zoals die plaatsvinden op bet goederenemplacement. Het zijn 
boofdzakelijk activiteiten uitgevoerd door de goederendienst, aang~stuurd door de · 
beuvellijst van de goederenadministratie. De rijdende diensten leveren activiteiten die 
uitgevoerd moeten worden door machinisten. De treindienst geeft onder andere 
toestemming voor vertrek en regelt rangeerbewegingen. Het model-is niet uitputtend wat 
wil zeggen dat bet niet pretendeert alle activiteiten te bevatten. 

Voor bet opstellen van dit model is gebruik gemaakt van aanwezige inteme studies [12], 
[13], en [14]. Daamaast zijn er vragen gesteld aan mensen uit dit proces. 

In grote lijnen zijn de activiteiten in drie delen op te splitsen: 

* bet ontvangen van goederentreinen, 
* bet berverdelen van wagens uit de binnengekomen treinen, 
* bet laten vertrekken van goederentreinen. 

In de volgende drie paragrafen zullen de delen afzonderlijk worden besproken. In de 
laatste paragraaf zullen de activiteiten samengevat worden weergegeven. 

5 .1 Ontvangen van goederentreinen 

Het ontvangen van goederentreinen bestaat uit een kleine serie van· activiteiten die 
ontwikkeld worden als een trein aankomt op bet emplacement in Amersfoort. In de 
onderstaande figuur 10 is bet een en ander scbematiscb weergegeven. 

Afgeven i docunenten 
i 

I 

Parkeren trein 
op zanderij 

I 
! 

Treinlocomotief I 
afrangeren 

i 

Figuur 10: .Activiteiten bij aankomst goederentrein 

Bij aankomst van de trein wordt door de machinist de documenten afgegeven aan de 
goederenadministratie. Deze documenten bestaan uit vracbtbrieven (bijlage 5), berem
mingsstaatje (bijlage 6), een adres waar de documenten moeten worden afgegeven en een 
wagenlijst (bijlage 7). Vervolgens wordt de trein 'geparkeerd' op de zanderij (benaming 
voor een aantal bij elkaar horende sporen op het emplacement van Amersfoort, zie 
bijlage 4) en wordt de treinloc afgerangeerd. Wat nu overblijft zijn een aantal 
aaneengesloten wagens die wachten op herverdeling. 

5.2 Herverdelen van wagens 

De trein is na ontvangst gereed om berverdeeld te worden. Herverdeling js nodig omdat 
een binnengekomen trein uit een verzameling wagens met verschillende bestemmingen 
bestaat. Na berverdeling bestaat een (nieuwe) trein uit wagens met dezelfde bestemming. 

\ 
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De volgende activiteiten worden ontwikkeld: 
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Figuur II: Activiteiten bij herverdeling van wagens 
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Indien een trein wagens bevat die absoluut niet over de· heuvel mogen moeten deze apart 
worden behandeld. Denk bier bijvoorbeeld aan wagens met een explosieve lading zoals 
munitie. De overgebleven wagens worden enkelgezet. Dit betekent dat de remlucht uit · 
het remsysteem van iedere wagen wordt gehaald. Vervolgens worden op de plaatse waar 
de trein uit elkaar moet worden gehaald de koppelingen losser • gedraaid en de 
luchtslangen ontkoppeld. De plaatsen waar dit moet gebeuren s~ aangegeven op de 
heuvellijst (bijlage 8). 

Op de heuvelpost, de 'regie' van het herverdelen, bepaalt men de heuvelvolgorde. Er 
moet namelijk een keuze gemaakt worden uit de al binnengekomen treinen. Als de keuze 
gemaakt is wordt een heuvelloc voorgeplaatst en deze trekt de trein op naar het spoor dat 
over de heuvel gaat (het uithaalspoor). Vanuit de post wordt er gecontroleerd of er 
voldoende vrije ruimte is op de verdeelsporen (sporen achter de heuvel met een bepaalde 
bestemming) en worden de rijwegen ingeprogrammeerd. Ook bij deze activiteiten speelt 
de heuvellijst (HL) een belangrijke rol. 

De trein wordt opgeduwd tot aan het heuvelsein op de heuvel en wacht daar op het 
verspringen van het sein. Als' dit gebeurt wordt de trein met loopsnelheid over de heuvel 
geduwd. Tegelijkertijd loopt een medewerker (de knuppelaar) met de trein mee om, met 
behulp van een grote stok, de losse koppelingen bu te verbreken. Ben of meerder wagens -
komen nu los van de rest (een loopje) en maken meer snelheid vanwege het van de 
heuvel afrollen. Het ene heuvelspoor verdeelt zich in 14 verdeelsporen en het loopje 
wordt' automatisch naar het juiste spoor gedirigeerd. Daar staat een sloffer klaar met een 
remschoen. Het loopje wordt afgeremd door een remschoen op de rails te plaatsen. Als 
een verdeelspoor vol is of alle wagens voor een bepaalde bestemming er zijn dan wordt 
de nieuwe trein aangesloten en vastgezet door de verbroken koppeling weer te herstellen 
en de luchtslangen te verbinden. Een medewerker van de goederenadministratie, de 
ladingmeester, portofoneert buiten de samenstelling van de nieuwe trein door naar een 
collega binnen die een nieuwe wagenlijst maakt. Eventuele fouten in de samenstelling van 
de trein kunnen nu verholpen worden. 

Voor de overzichtelijkheid is de 'herheuveling' buiten beschouwing gelaten. Er is 
behoefte aan een herheuveling als er meer vertrekbestemmingen zijn dan verdeelsporen. 
In dit geval worden meerdere wagens met v~rschillende bestemmingen tijdelijk op een 
spoor gezet zodat zij later, wanneer er sporen zijn vrijgekomen, weer geheuveld kunnen 
worden op bestemming. 

Is nu de trein kompleet dan kan hij gereed worden gemaakt voor vertrek wat in de 
volgende paragraaf zal worden besproken. 

5.3 Vertrek van goederentreinen 

De volgende activiteiten worden uitgevoerd als de nieuwe trein kompleet is en er de 
melding is gekomen dat "alles vast" is. . 
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Het plaatse~ van een rangeerlocomotief is nodig om de komplete goederentrein van het 
verdeelspoor naar een van de vertreksporen te verplaatsen. Duwt de loc de trein dan heet 
dit doorzetten, wordt een trein getrokken dan noemt men dit omhalen. Voordat men 
hieraan begint moet eerst gecontroleerd worden of de remschoenen van de rails van de 
verdeelsporen zijn gehaald. Vergeet men de remschoen dan zal dit een ontsporing tot 
gevolg hebben omdat de remschoen vast zal lopen in een wissel en. zodoende een wagen 
uit het spoor zal tillen. Is de trein aangekomen op zijn vertrekspoor dan wordt de 
rangeerloc er weer afgehaald. · 

Na het voorplaatsen van een treinlocomotief volgt de controle van de wagenmeester.' Hij 
is er verantwoordelijk voor dat een trein in goede technische staat kan vertrekken. 
Meestal gelijktijdig met deze technische controle wordt de remproef uitgevoerd. Ditis 
een controle of de remmen naar behoren functioneren. Zijn bij beide controles geen 
gebreken naar voren gekomen dan wordt de trein gereedgemeld bij Post T, de 
treindienstleiding in Amersfoort. 

Gedurende het herverdelen van de trein verzorgt de goederenadministratie (onder andere) 
de 'herverdeling' van documenten. Het documentenpakket dat zij afleveren bij een trein 
bevat alle benodigde vrachtbrieven, het beremmingsstaatje, een afleveradres en een 
wagenlijst. Deze wagenlijst geeft de exacte samenstelling weer van de trein. De machinist 
die de trein gaat besturen controleert bij aankomst op de loc of de documenten aanwezig 
zijn en meldt zich vervolgens bij Post T. Afhankelijk van de situatie op het baanvak waar 
de goederentrein langs gaat krijgt hij al of niet toestemming van de treindienstleiding om 
te vertrekken. De machinist ziet het rode stopsein verspringen in een geel of groen 
vertreksein en zal vervolgens de trein in beweging zetten en vertrekken. 

5.4 Conclusie procesanalyse 

Het fysieke goederenproces is in drie delen op te splitsen. Het proces begint met het 
ontvangen van een trein. Documenten worden afgegeven en de trein wordt 'geparkeerd' 
op de zanderij. Nu volgt een aantal activiteiten gericht op de herverdeling van wagens. 
De geparkeerde trein wordt klaar gemaakt voor het heuvelproces middels het enkelzetten. 
en wordt daama geheuveld: het over de heuvel duwen van de gehele trein, het loskoppe
len van individuele wagens (knuppelen), het sorteren over de verdeelsporen en het 
vervolgens tot stilstand brengen ervan (sloffen). Deze fase wordt aangestuurd door de 
heuvellijst. Het derde deel van de activiteiten is gericht op het vertrek van de nieuwe 
trein. Een treinlocomotief wordt voorgeplaatst en er volgt een technische controle voordat 
een trein toestemming van de treindienstleider krijgt om te vertrekken. 
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6. Bepaling kritieke activiteiten 

De volgende stap in de ontwikkeling van een kwaliteitmeetsysteem is het achterhalen van 
de kritieke activiteiten. De achterliggende gedachte hierbij is eerst die activiteiten te 
onderzoeken die grote invloed hebben op de uiteindelijke produktkwaliteit. 

Met 'kritieke activiteiten' worden die activiteiten bedoeld die bepalend zijn voor de 
kwaliteit van het Amersfoortse goederenprodukt Het zijn geen activiteiten die kritiek 
hoeven te zijn in de zin van kosten. Het vaststellen van deze activiteiten is op 
verschillende wijzen gebeurd: 

1. Interviews met medewerkers uit het proces; 
2. Analyse van onregelmatigheidsrapporten; 
3. Gesprek met inteme klant. 

In de volgende drie paragrafen worden deze punten verder uitgewerkt. In de laatste 
paragraaf geef ik aan wat nu de kritieke activiteiten zijn, op dit moment, in Amersfoort. 

fi.1 Kritieke activiteiten volgens medewerkers 

Aan de hand van het procesmodel hebben een aantal medewerkers op de volgende vraag 
antwoord gegeven: 

"welke activiteiten zijn naar uw mening bepalend voor de kwaliteit van bet 
produkt van het Amersfoortse goederenproces?" 

Hierbij werd opgemerkt dat bet niet om kosten maar om kwaliteit ging. De medewerkers 
zijn op basis van hun functie gekozen. Zij die voor een groot deel van de activiteiten 
zoals die zich in Amersfoort afspelen (zie hoofdstuk 5, p. 14) verantwoordelijk zijn of 
ondersteunen zijn geinterviewd. Dit waren de volgende 6 personen waaraan deze vraag 
werd voorgelegd: 

* de rayonmanager Vervoer Amersfoort (opdrachtgever), 
* de procesmanager goederen Amersfoort, 
* de procesmanager administratie goederendienst Amersfoort, 
* de assistent-procesmanager goederen Amersfoort, 
* de procesmanager goederen Utrecht, 
* de stafmedewerker Organisatie & Kwaliteit Amersfoort (begeleider). 

De resultaten zijn verwerkt in de onderstaande tabel 2. Hierin staat in de eerste kolom 
aangegeven om welke activiteit bet gaat. Vervolgens een kolom met het aantal malen dat 
deze activiteit door de verschillende geinterviewde personen als kritiek werd ervaren. In 
de derde kolom staat het cumulatieve aantal personen weergegeven en in de laatste kolom 
het cumulatieve percentage. 
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i Activiteiten aantal clJII. aantal clJII. percentage 
i 

I 1. Wachten op _doclJllenten 5 5 12 % 
! , 
I 2. Ontvangen trein 5 10 24 % 
i 

j 3. Sloffen 5 15 37 % 

! I 4. Enkelzetten 4 19 46 % 
i 

j 5. Wachten op treinlocomotief 3 22 54 % 
I 

I 6. Wachten op machinist 3 25 61 % 
I I 7. Wachten op vertrektoestenming 3 28 68 % 

I 8. Bepalen van heuvelvolgorde 2 30 73 % 
I I 

i 9. Controle van verdeelsporen 2 32 78 % 
! i i,o. Samenstelling wijzigen 2 34 83 % I 

i 

j11. Controle afwezigheid remschoen 2 36 88 % 
! 

I I 112. Afgeven vrachtbrieven 1 37 90 % 
I. 

13. Knuppelen 38 93 % 

114. Portofoneren 39 95 % 

15.· Omhalen, doorzetten 40 98 % 

116. Controle van wagenmeester 41 100 % 

Tabet 2: Kritieke activiteiten votgens medewerkers 

Ondanks dat alle van de hierboven genoemde activiteiten kritiek zijn beperkt dit 
onderzoek zich tot die activiteiten die door 3 of meer van de geinterviewden worden 
genoemd. Hiervoor is gekozen vanwege de beperkte duur van het onderzoek. In feite zijn 
de kritieke activiteiten bier gerangschikt op prioriteit. In de volgende paragraaf wordt een 
analyse gegeven van onregelmatigheidsrapporten. 

6.2 Analyse van onregelmatigheidsrapporten 

In dit rapport staan in principe alle onregelmatigheden die hebben geleid tot een 
vertrekvertraging van een trein veroorzaakt door materieel of personeel (zie bijlage 16). 
Op de geringe betrouwbaarheid hiervan kom ik later terug (hoofdstuk 8). In onderstaande 
tabel 4 is de vertragingsverdeling gegeven naar oorzaak uit de rapporten van 1991. 

! ! I I Oorzaak vertraging I aantal percentage I 
i i 
! 

i I Materieel 105 32,5 % 
Machinist 62 19,2 % 

I Baanvak 53 16,4 % I 
I Treinloc te laat 22 6,8 % I I Drukte 11 3,4 % I DoclJllenten te laat. 10 3,1 % I Ontsporing 9 2,8. % 

Overige 51 15,8 % I i 

I Totaal 323 100 % I 
Tabet 4: Vertragingsverdeling naar oorzaak 
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Om deze aantallen in perspectief te zetten vermeld ik hier ook bet totaal aantal treinen 
dat in Amersfoort te laat kan vertrekken. Dit aantal is circa 11.000. Dit betekent dat als 
de onregelmatigbeidsrapporten betrouwbaar zijn ongeveer 3 % van de goederentreinen te 
laat vertrekken. Dit betekent ook dater wordt voldaan aan de norm (voor 1991) booguit 
10 % van de goederentreinen mogen te laat vertrekken. Te laat betekent 10 minuten of 
minder na bet geplande vertrektijdstip (tot 1/1/1993). De gegevens.uit de 
onregelmatigbeidsrapporten geven aan . dat met betrekking op de punctualiteit er kwaliteit 
geleverd wordt. Eigen waarnemingen doen ecbter iets anders vermoeden (paragraaf 10.2) 
en geven aan dat ook met bet onregelmatigbeidsrapport voorzicbtig moet worden 
omgesprongen. 

6.3 Gesprek met interne klant 

Het leek mij verstandig om eens te praten met een inteme klant van Amersfoort. Nu zijn 
er verschillende zoals Materieel en Werkplaatsen, Infrastructuur en bijvoorbeeld andere 
sorteercentra. Mijn keuze is gevallen op een procesmanager goederen te Kijfhoek. De 
gedachte bierachter is bet feit dat voor Amersfoort Kijfhoek de grootste inteme klant is. 
Levert bet Amersfoortse produkt problemen op voor Kijfhoek dan moet dit uit een 
gesprek blijken. 

De conclusie was dat Amersfoort bet prima doet op wat 'kleine' probleempjes met 
wagens die onterecht de "niet-beuvelen" code bebben. Maar dat was eigenlijk al opgelost. 
In latere gesprekken met andere inteme klanten kwamen wel een aantal zaken naar 
voren. Zij bebben ecbter in bet onderzoek geen rol gespeeld bij het bepalen van de 
kritieke activiteiten in Ame:rsfoort. 

{i.4 Conclusie 

De volgende kritieke activiteiten zijn bepaald: 

1: Wacbten op documenten; 
2. Sloffen; 
3. Heuvelklaarmaken (bet enkelzetten); 
4. Wacbten op treinloc; 
5. Wachten op machinist; 
6. Wachten op vertrektoestemming. 

Als de specifieke produktkwaliteit van Amersfoort gemeten dient te worden is bet wel 
noodzakelijk vast te stellen wat de geleverde kwaliteit is van een binnenkomende trein. 
Heeft deze aankomstvertraging waardoor andere treinen nooit op tijd kunnen vertrekken? 
Zijn de documenten juist, is er al schade aanwezig? De bovengenoemde activiteiten 
hebben alle een bepaalde invloed op de geleverde kwaliteit van Amersfoort en uiteraard 
moet deze kwaliteit ook gemeten worden. 
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7. Kwaliteitsaspecten en operationalisatie 

De ontwikkeling van dit meetsysteem is er op gericbt de kwaliteit van bet Amersfoortse 
goederenprodukt te meten. Bij de ontwikkeling van bet meetsysteem zijn de kritieke 
activiteiten uit boofdstuk 6 betrokken. De kwaliteit van bet produkt is aldus opgesplitst in 
een aantal deelaspecten: de kwaliteitsaspecten. In de eerste paragraaf zullen naast de 
kwaliteitsaspecten van een vertrekkende en een aankomende trein ook de 
kwaliteitsaspecten van de kritieke activiteiten worden besproken. In de tweede paragraaf 
worden deze aspecten geoperationaliseerd. De laatste paragraaf vat de resultaten · van dit 
hoofdstuk samen. 

7 .1 De kwaliteitsaspecten 

In deze paragraaf za1 ik acbtereenvolgens de kwaliteitsaspecten van aankomst, vertrek (de 
kritieke momenten) en kritieke activiteiten bespreken. 

7 .1.1 Aankomst trein 

Ben belangrijke factor voor de te leveren produktkwaliteit is de kwaliteit van een 
binnenkomende trein. De volgende aspecten zijn van belang: 

1. Punctualiteit: Komt een trein te laat aan dan kan bet zijn daardoor vertrekkende 
treinen moeten wachten op wagens uit deze trein. Klanten in bet eigen 
bedieningsgebied kunnen nu te laat bediend worden. Naast de eigen 
dienstregeling kan ook die van de reizigers verstoord worden. 

2. Samenstelling: Hiermee wordt de correctbeid van de wagenlijst bedoeld. Deze 
wagenlijst geeft de samenstelling van de trein weer. Deze lijst bevindt zicb 
fysiek bij de machinist maar zit ook in bet Systeem Gegevensverwerking 
Goederen (SGG). Met bebulp van deze lijst worden de beuvellijsten voor 
te sorteren treinen gemaakt. De beuvellijst is de basis waarop bet · 
sorteerproces aangestuurd wordt. Is de wagenlijst geen goede weergave van 
de trein dan za1 de beuvellijst dit ook niet zijn. De beuvellijst is daarmee 
als stuurmiddel ongeschikt. 

Ben verkeerde aansturing kan tot verstoringen leiden. Immers op basis van 
een beuvellijst wordt een te beuvelen trein in stukken gesplitst (bet enkel
zetten en knuppelen). Vervolgens worden rijwegen ingeprogrammeerd en 
remscboenen geplaatst. De relatie tussen een verkeerde wagenlijst (en dus 
ook heuvellijst) en een procesverstoring is weliswaar niet aangetoond maar 
wellicbt dat met bebulp van de resultaten van bet te ontwikkelen 
meetsysteem hierin duidelijkheid komt. · 

3. Documentatie: Bij iedere wagen in een trein, aankomend of vertrekkend, boort 
in principe een document: de vracbtbrief, maar uitzonderingen zijn 
mogelijk. Dit document bevat belangrijke informatie mocht er bijvoorbeeld 
iets misgaan tijdens bet transport. Denk hierbij aan de aard van de lading, 
de eigenaar en bestemming. Zonder dit document mag de wagen niet 
vertrekken. Wagens die in Amersfoort zonder documenten arriveren 
kunnen hierdoor vertraging oplopen. · 

4. Bescbadiging: Bescbadiging van lading die in Amersfoort arriveert is niet aan 
Amersfoort toe te wijzen. Voor de bijdrage van bet goederenproces aan de 
schade aan de lading moet deze ook worden gemeten. 
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7 .1.2 Vertrek trein 

De kwaliteitsaspecten van een vertrekkende trein geven samen een beeld van de 
produktkwaliteit die geleverd wordt aan de inteme klant. Het geeft een beeld of bet 
proces beheerst wordt. Bij bet starter:i van een kwaliteitmeetsysteem zijn dit de belangrijk-
ste aspecten. · 

1. Punctualiteit: Vertrekken op bet geplande tijdstip is om verschillende redenen 
belangrijk. Ten eerste kan de exteme klant benadeeld worden door te late 
levering. Ten tweede kunnen werkzaamheden van inteme klanten 
gehinderd worden. Een derde gevolg van bet niet op tijd rijden van een 
goederentrein is bet verstoren van de reizigersdienstregeling. 

2. Samenstelling: Als aanvulling op de bespreking van dit punt in de vorige 
paragraaf _ bet volgende. Het is een maatschappelijk belang dat bij 
calamiteiten met goederentreinen er snel duidelijkheid is over de samenstel
ling van de trein. Dit in bet bijzonder op plaatsen in de trein waar zich 
gevaarlijke stoffen bevinden. 

3. Documentatie: Idem 7 .1.1 punt 3. 

4. Beschadiging: De schade aan lading kan vervelende gevolgen hebben voor de 
exteme klant. Produkten kunnen waardeloos zijn geworden of moeten 
hersteld worden. Waar de schade is opgelopen is niet bekend, in ieder 
geval tijpens bet vervoer. 

7 .1.3 Kritieke activiteiten 

De kwaliteitsaspecten van bet goederenprodukt zoals deze in de vorige paragraaf zijn 
genoemd worden sterk bepaald door bet verloop van de kritieke activiteiten. Zo hebben 
bet wachten op documenten, treinloc, machinist en vertrektoestemming een directe 
doorwerking op de vertrekpunctualiteit (zie analyse onregelmatigheidsrapporten par. 6.2), 
alhoewel enige speling is ingebouwd. Bij sloffen is dit verband minder sterk aanwezig 
omdat er een ruime speling zit in de planning. Een ontsporing leidt maar in enkele 
gevallen tot een vertrekvertraging. Het sloffen heeft echter een sterker verband met de 
schade aan de lading. Het wegspringen van een slof zorgt ervoor dat twee wagens hard 
met elkaar in aanraking komen. Het heuvelklaarmaken heeft een onduidelijke relatie 
m.b.t. de vertrekpunctualiteit ·en beschadiging van lading. Overigens zijn de hier 
besproken verbanden niet door onderzoek aangetoond maar berusten zij op de ervaringen 
van onder andere de geinterviewden en andere medewerkers uit Amersfoort. 

De kwaliteitsaspecten van de kritieke activiteiten zijn de volgende: 

* Wachten op documenten, treinloc, machinist en vertrektoestemming: 
Het kwaliteitsaspect is bier de tijdigheid van aankomst bij de voor vertrek 
gereedstaande wagens. 

* Het sloffen: bet kwaliteitsaspect bij bet sloffen is de slofafstand. Dit is de 
-- afstand tussen de slof en een al stilstaande wagen op een verdeelspoor. 

Binnen deze af stand moet de snelheid van een geheuvelde wagen of 
wagens van de toegestane snelheid zijn gereduceerd tot wandelsnelheid 
(5 km/h). In bijzondere gevallen zelfs tot slenterpassnelheid (2 km/h). 

Bij een te korte slofaf stand kunnen wagens met een te grote snelheid met 
elkaar in botsing komen. De lading kan beschadigd worden of verschuiven. 
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In bet laatste geval moet deze weer op zijn plaats worden gelegd wat extra 
tijd kost. Het is ook mogelijk dat twee wagens zicb "overbufferen". Dit 
betekent dat de buffers niet tegen elkaar zitten maar op of naast elkaar. 
Een andere mogelijkheid is dat wagens ontsporen. Dit kan scbade geven 
aan de lading, bet spoor en de wagen. Tevens kost bet tijd en geld om een 
wagen weer in bet spoor brengen. 

* Het bt:1:1velklaarmaken: deze activiteit beeft een drietal kwaliteitsaspecten. Dit 
ZIJn: 

- Volgens beuvellijst ontkowelen. 
Op de beuvellijst staat aangegeven op welke plaatsen een binnengekomen 
trein gesplitst moet worden. Dit boudt in dat bij bier de lucbtkoppeling 
moet verbreken en de koppeling tussen twee wagens los moet draaien. 
Gebeurt dit op de verkeerde plaats dan beeft dit verschillende mogelijke 
gevolgen. De sloffer kan een ander loopje krijgen waardoor zijn slof op 
de verkeerde plaats kan liggen: Een lucbtkoppeling kan met geweld 
verbroken worden zodat deze niet meer bruikbaar is. 

- Op juiste wijze ontkowelen. 
De zojuist besproken bandelingen met de lucbt- en wagenkoppelingen 
moeten niet alleen op de juiste plaats maar ook op juiste wijze uitgevoerd 
worden. Het moet duidelijk zijn dat er geen lucbt meer in bet 
remsysteem zit en bet remblok iicbtb~r losstaat van bet wiel. Is dit niet 
bet geval dan kan de wagen stroef van de beuvel afkom~n waardoor deze 
door andere wagens kan worden ·ingebaald. Het gevotg biervan is botsing 
of ontsporing. 

- Melden van afwijkingen. 
Afwijkingen in de samenstelling van de binnengekomen trein ten opzicbte 
van de beuvellijst moeten worden gemeld. Wagens kunnen nu in een 
trein met een verkeerde bestemming terecht komen. Extra bandelingen 
moeten worden verricbt als dit wordt opgemerkt. Wordt dit niet 
opgemerkt dan vertrekt de wagen naar een verkeerde bestemming en zal 
zeker een dag vertraging oplopen. 

De kwaliteitsaspecten zijn nu aangegeven maar ze betekenen nog niets. Wat betekent 
eigenlijk op tijd rijden? In de volgende paragraaf wordt bier -een antwoord opgegeven. 

7 .2 De operationalisatie 

Operationaliseren betekent dat de kwaliteitsaspecten, genoemd in de vorige paragraaf, 
vertaald moeten worden in meetbare termen. Er zijn verschillende operationalisaties 
denkbaar. In de onderstaande tabel 5 staan de resultaten weergegeven. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de operationalisaties, waar mogelijk, in dezelfde termen zijn 
opgesteld als in bet Kwaliteitsregister Goederen, 
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i ! I ! i Activiteit I Kwaliteits- Operationalisatie I Activiteit I Kwaliteits- Operationalisatie 

I /moment I aspecten I /moment aspecten I 
I Aankomst punctualiteit In x¾ van de gevallen I \Jachten op: I 

trein komt een trein meer I documenten tijdigheid In x¾ van de gevallen I 
dan y min. te laat aan I aankomst zijn de doc1.111enten I 

i y min. voor vertrek ! correctheid In x¾ van de gevallen I niet aanwezig 
wagenlijst komt de wagenlijst 

! 
niet overeen met de treinl.oc tijdigheid In x¾ van de gevallen I 
treinsamenstelling I aankomst is de loc y min. voor I 

I 
de geplande vertrek-

correctheid Bij x¾ van de wagens tijd niet aanwezig I docL111entatie bevinden zich geen I ! 
docllllenten I machinist tijdigheid In x¾ van de gevallen I 

I 
aankomst is de men y min. voor 

beschadiging In x¾ van de gevallen geplande vertrektijd I 
is de lading beschadigdl niet aanwezig I 

i i I 

I Vertrek punctual iteit . In x¾ van de geval len I vertrek- punctual i tei t In x¾ van de gevallen I 
trein vertrekt •n trein meer I toesteirming is er y min. na de I 

I dan y min. te laat ! geplande vertrektijd I 

I correctheid In x¾ van de gevallen I geen vertrektoesteirmingl 

I ! 
I wagenlijst komt de wagenlijst Heuvel- ontkoppelen In x¾ van de gevallen I 

I niet ·overeen met de I klaarmaken volgens is een trein niet vol I 

I treinsamenstelling heuvel l i jst gens de heuvellijst ! i 
ontkoppeld 

I correctheid Bij .x¾ van de wagens I 

I documentatie bevinden zich geen I correcte In x¾ van de gevallen I 

I documenten wijze van wordt op verkeerde ! i 
ontkoppelen wijze ontkoppeld 

I beschadiging In x¾ van de gevallen 
I 

! is de lading beschadigdl melden van In x¾ van de gevallen I 
i afwijkingen wordt een afwijking I I Sloffen slofafstand In x¾ van de gevallen I in de treinsamen-

leidt te kort sloffen stelling niet gemeld I 
I tot een ontregeling ! ! 

Tabel 5: De operationalisatie van kwaliteitsaspecten 

Zijn deze kwaliteitsaspecten eigenlijk wel meetbaar? In hoofdstuk 8 zal ik aangeven 
welke aspecten wel en welke (voorlopig) niet meetbaar zijn. Voorafgaand aan dat 
hoof dstuk wil ik eerst de verbanden aangeven van de in de bovenstaande tabel genoemde 
aspecten met de kwaliteitsaspecten genoemd in het Kwaliteitsregister Goederen. 

7 .3 Conclusie 

De geoperationaliseerde kwaliteitsaspecten van aankomst, vertrek en kritieke activiteiten 
staan verzameld in tabel 5 (p. 25). 
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8. Ontwikkeling van meetmethoden 

V oor de verschillende kwaliteitsaspecten moeten valide en betrouwbare meetmethoden 
worden ontwikkeld. Het kan zijn dat dit niet voor ieder kwaliteitsaspect mogelijk is. In 
dat geval biedt een andere operationalisatie wellicht uitkomst. Lev~rt een andere 
operationalisatie wederom onoverkomelijke meetproblemen dan is het op dat moment niet 
zinvol om het kwaliteitsaspect in het meetsysteem te betrekken. Bij het 
proefondervindelijk ontwikkelen van de meetmethoden is gebruik gemaakt van de kennis 
en ervaring van de medewerkers van bet Kwaliteitsmeetbureau van de regio Midden. 
Aangezien het rayon Vervoer Amersfoort een deel ·van de beschikbare meetcapaciteit van 
het Kwaliteitmeetbureau krijgt toegewezen voeren zij, in principe, alle metingen uit. 

Dit hoof dstuk is als vol gt ingedeeld: als eerste volgen de meetmethoden van de 
kwaliteitsaspecten die behoren bij het aankomstmoment. Hierin is een kritische reflectie 
van de huidige punctualiteitsmetingen opg~nomen. Daarna volgen de kritieke activiteiten 
en als laatste zullen de kwaliteitsaspecten van het vertrekmoment worden behandeld. 
In de afsluitende conclusie worden de resultaten van deze stap in het kort samengevat. 

8.1 K waliteitsaspecten aankom.st 

8.1.1 Punctualiteit bij aankomst 

Dit is een kwaliteitsaspect waarvoor binnen de NS uitgebreide · metingen worden verricht, 
zowel bij aankomst als vertrek. Punctualiteit bij het goederenvervoer heeft alleen 
betrekking op vertragingen. Deze vertragingen worden in principe allemaal 
geregistreerd. De geregistreerde vertragingen worden op hun beurt steekproefgewijs op 
correctheid getoetst door een kwaliteitsmeetbureau: Het bestaan van dit registratiesysteem 
is voor mij reden geweest om geen ni~we methode voor het meten van vertragingen te 
ontwikkelen. Wei zijn de bestaande punctualiteitsmeting kritisch onderzocht. In het kort 
wordt de meetmethode beschreven en bevindingen vermeld. Het een en ander is in het 
onderstaande figuur 14 weergegeven. 

Aankomst of registratie 
vertrek· --------- I Vertraging 

Vertragingsstaat 
naar 

treindienstleiding vertraging Post T 
treinnunner A V 

Vertragingsstaat·SGT 

uitdraai verwerking 
l i j st F -•----- van gegevens •~---
Ep 5.01 CVl ~c~ter 

invoeren 
in --•11---

systeem 

faxen naar 
goederen· 

administratie 

Figuur 14: Globale stappen van de punctualiteitsregistratie te Amersfoort 

Vertragingen worden genoteerd door treindienstleiding op Post T op de zogenaamde 
vertragingsstaat SGT (Systeem Gegevensverwerking Treindienst). Deze vertragingsstaat 
wordt naar de goederenadministratie gefaxt en het origineel wordt door de 
treindienstleiding gearchiveerd. De goederenadministratie brengt de vertragingen van 
reizigers- en goederentreinen in het systeem. De invoer wordt verwerkt en bewerkt door 
CVI (automatiseringsdochter NS). Het resultaat, lijst F, gaat naar een centrale afdeling 
van de dienst van Exploitatie die zich bezighoudt met punctualiteitgegevens. Lijst F is 
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een lijst waarop alle goederentreinen in Nederland staan venneld die in een week een 
vertraging van 10 minuten of meer bebben gebad. 

27 

Aangezien de registratie van vertragingen gecontroleerd wordt door bet 
Kwaliteitsmeetbureau leg ik bet accent van mijn kritiscbe blik op water met de gegevens 
gebeurt nadat ze zijn genoteerd op de vertragingsstaat SGT. Daarvoor zijn, van week 46 
in 1992, de vertragingsstateil, de faxen, de invoer (wordt uitgepri~t) en lijst F met elkaar 
vergeleken. Het opmerkelijke resultaat was dat van de 135 vertragingen (alleen 
goederentreinen) genoteerd op de vertragingsstaat er 83 op lijst F terugkeren. Op een of 
andere manier verdwijnen 52 vertragingen (39%). Ben nadere blik op de vertragingen gaf 
het volgende: 

* 34 vertragingen verdwenen door verkeel'de invoerdatum, gevolg is dat alle 
vertragingen van vrijdag en zaterdag verloren zijn gegaan; 

* 5 vertragingen verdwenen door typfouten bij de invoer; 
* Overige 13 oorzaak onbekend. · 

De belangrijkste oorzaak voor bet verdwijnen van vertragingen is de onduidelijkheid of 
de datum op de vertragingsstaat nu de datum is waarop de vertragingen bebben 
plaatsgevonden of dat het de datum is van het maken van 4eze staat. Het gevolg hiervan 
is dat vertragingen van vrijdag ingevoerd worden als zouden zij bebben plaatsgevonden 
op zaterdag. Bij de verwerking van de gegevens door CVI verdwijnen deze treinen omdat 
er volgens de dienstregeling geen (of zeer weinig) goederentreinen ,rijden op zaterdag. 
Vertragingen met oorzaak onbekend zijn niet nader onderzocbt wegens de beperkte 
onderzoeksduur. 

Deze bevindingen zijn intern teruggekoppeld en hebben tot aanpassing van de 
vertragingsstaat geleid waardoor er duidelijkheid is m.b.t. de datum. In week 4 van 1993 
heb ik de controle berbaald. Van de 56 vertragingen op de vertragingsstaat waren er 36 
(64%) verwerkt in lijst F. Wederom een opmerkelijk (slecbt) resultaat. Ben nadere blik 
leverde bet volgende op: 

* 0 vertragingen verdwenen door verkeerde il)voerdatum; 
* 3 vertragingen verdwenen door typfouten bij de invoer; 
* Overige 17 oorzaak onbekend. 

De aanpassing van de vertragingsstaat beeft geholpen daar de datum nu geen oorzaak is 
voor bet verdwijnen van vertragingen maar totaal gezien is er weinig verbeterd. In de 
tweede controle verdwijnen om onbekende reden veel vertragingen. Al met al verdwijnt 
er ± 35 a 40 % van de vertragingen gerekend vanaf de vertragingsstaat. Maar staan daar 
wel alle vertragingen op die werkelijk bebben plaatsgevonden? Ben meting van bet 
Kwaliteitsmeetbureau om vast te stellen hoeveel van de vertraagde treinen (alleen 
reizigers) geregistreerd worden gaf de volgende resultaten [15]. Van de 143 vertraagde 
treinen die geregistreerd moesten worden kwamen er maar 97 (68 % ) voor op de 
vertragingsstaat-SGT. Met de conclusie van bet Kwaliteitsmeetbureau dat de SGT
gegevens op dit moment niet ecbt betrouwbaar zijn te noemen ben ik bet duidelijk eens. 
Los van bet feit of er actie wordt ondernomen of niet op basis van de verschillende 
lijsten die door Ep worden gebruikt zijn de geregistreerde vertragingen nu maar bet topje 
van de ijsberg. Na intern overleg met betrokkene werd besloten om niet iets nieuws te 
ontwikkelen maar de bestaande metingen in de toekomst te verbeteren. Het toetsen van 
de betrouwbaarbeid is een eerste stap naar verbetering. 

8.1.2 Correctheid wagenlijst 

De wagenlijst (WL) beboort een juiste weergave van een trein te zijn. Deze lijst bevindt 
zich fysiek bij de machinist maar zit ook in bet SGG (Systeem Gegevensverwerking 
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Goederenvervoer). Met behulp van deze lijst worden onder andere de heuvellijsten voor 
te sorteren treinen in Amersfoort gemaakt. De heuvellijst is de basis waarop het · 
sorteerproces gestuurd wordt. Is de wagenlijst geen goede weergave van de trein clan is 
de heuvellijst dit ook niet. De heuvellijst is daarmee als stuurmiddel ongeschikt. 

De duur van een meting van de correctheid van de wagenlijst van een binnenkomende 
trein is moeilijk aan te geven. Komt een trein binnen vanuit de richting Amsterdam dan 
bevindt hij zich in de buurt van de heuvelpost, de zanderijsporep 40 t/m 47. Uit de 
richting Utrecht komen de treinen voor het regiohuis Amersfoort binnen en worden dan 
teruggezet naar de zanderijsporen. Treinen uit de richting Amersfoort-aansluiting rijden 
voor het regiohuis langs rechtstreeks door naar de zanderijsporen. De wagenlijsten van 
de treinen uit Utrecht zijn te controleren voor bet regiohuis. Voor de andere richtingen 
moet men direct na aankomst naar de trein. De meting voor bet regiohuis duurt ± 5 
minuten omdat het bier mogelijk is de trein direkt op te nemen terwijl bij andere 
metingen dit op kan lopen tot een · half uur vanwege •de afstanden die gelopen moeten 
worden. 

De meting verloopt als volgt: 

1. Verzamel bij aanvang van de dienst de aanwezige wagenlijsten van aankomende 
treinen. De "'.agenlijsten bevinden zich in het regiohuis. 

2. Maak een copie van iedere wagenlijsten en rangschik deze op aankomsttijd. 

3. Bij aanvang van de dienst is het mogelijk dat een aantal treinen vroeger dan 
gepland zijn binnengekomen. De ladingmeester in het regiohuis kan informatie 
geven over de plaats waar een trein zich bevindt. 

4a. Controleer de wagenlijsten van treinen die al zijn binnengekomen en die nog niet 
in bet sorteerproces (bet heuvelen) zitten door ter plekke de nummers van de 
wagens uit de trein te vergelijken met de wagenlijst. 

b. Post T inf ormeert de ladingmeester over de aankomst van een trein in 
Amersfoort. Vraag aan de ladingmeester om welke trein bet gaat en stel vast waar 
de meting moet plaatsvinden (afhankelijk van de richting van aankomst) en voer 
de controle van de wagenlijst uit. 

5. De resultaten van de meting zijn: 

a De wagenlijst is correct. 
b Een wagen zit wel in de trein maar staat niet op de-wagenlijst. 
c Een wagen staat wel op de wagenlijst maar zit niet in trein. 
d Aile wagens staan op de wagenlijst maar niet in juiste volgorde. 
e Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden b, c en d. 

6. De meetresultaten worden ingevuld in de bijbehorende tabel (zie bijlage 11). De 
hierin genoemde foutcodes komen overeen met de letters a,b,c,d en e van punt 5 
van deze meting. In de bijlage staat hoe hij moet worden ingevuld. 

7. Vervolg de meting bij punt 1. 

8. Na beeindiging van de meting wordt de tabel per inteme post verstuurd naar de 
stafmedewerker O&K in bet rayon kantoor. 

De meting wordt uitgevoerd door bet, voor kwaliteitsmetingen beschikbare, 
Kwaliteitmeetbureau van de Regio Midden. De meting dient zich wisselend (in gelijke 
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mate) af te spelen in een late- en nachtdienst. Ben late dienst van 15.00 uur tot 22.00 uur 
en een nachtdienst van 22.00 tot ± 4.00 uur. Tijdens de dienst wordt geen steekproef uit 
de aankomende treinen genomen maar meet men iedere trein. De stafmedewerker O&K 
(Sm O&K) verzorgt de verdere bewerking van de afzonderlijke metingen, analyseert de 
meetresultaten en koppelt deze terug. 

8.1.3 Correctheid documentatie 

De documentatie bij een trein moet voldoen aan een groot aantal regels en voorschriften. 
De belangrijkste is wel dat in principe iedere wagen, beladen of leeg, voorzien moet zijn 
van een document (lees vrachtbriet). Tijdens transport bevinden de documenten zich in 
een map bij de machinist. In deze map bevinden zich ook een beremmingsstaat (gegevens 
van de loc· en bet rempercentage), een adres voor de documentenpakketten (waar moet de 
map met documenten worden afgegeven) en de wagenlijst. De vrachtbrief bevat veel 
informatie waaronder wagenkenmerken, inhoud, afzender, station van bestemming, gevi
stid codering bij gevaarlijke stoffen ( gevaarsindentificatienummer
stofidentificatienummer) en de kosten. 

Op de bet voorschrift dat bij iedere wagen een document aanwezig is zijn uitzonderingen. 
Aparte af spraken en regelingen met klanten zorgen er voor dat een aantal documenten via 
andere wegen op de plaats van bestemming komen. Bekendheid hiermee is essentieel 
voor een goede uitvoering van de meting voor de correctheid van de documentatie. Mijn 
voorstel is dan ook de meting intern uit te voeren door de Regio Instructeur Goederen en 
de logistiek medewerkers. 

Voor een meting die alle aspecten met betrekking tot documenten omvat is niet gekozen 
omdat onvoldoende informatie hiervoor aanwezig is en het vergaren ervan is tijdrovend. 
Dit is een reden waarom de meting zich, in eerste instantie, beperkt tot het vaststellen 
van de aanwezigheid van documenten. Uit de interviews met medewerkers en 
management kwam ook het belang van de aanwezigheid van documenten naar voren. 

De meting is gelijk voor aankomende en vertrekkende treinen en verloopt als volgt: 

1. Copieer alle documenten uit de map van een binnenkomende of vertrekkende trein 
zodat de normale procesgang niet gehinderd wordt door de meting. 

2. Controleer de aanwezigheid van: 

* de beremmingsstaat, 
* het adres voor documentenpakketten, 
* de wagenlijst. 

3. Stel vast aan de hand van de beladingstoestand en speciale regelingen bij welke 
wagens documenten behoren te zijn. 

4. Controleer of bij iedere wagen waar documenten bijhoren deze ook aanwezig zijn. 

5. Stel bet aantal documenten vast van wagens die zich niet in de aankomende of 
vertrekkende trein bevinden. 

6. Vul de resultaten in het meetformulier (bijlage 12) in. 

7. Vervolg de meting bij punt 1. 
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Daar de meting door eigen mensen moet worden · uitgevoerd kunnen de resultaten direct 
na afloop ervan worden teruggekoppeld aan de Procesmanager Goederenadministratie. · 
Vaststellen of een wagen al of niet voorzien moet zijn van documenten kan niet door 
medewerkers van het Kwaliteitmeetbureau uitgevoerd worden. Ondanks dat, de gegevens 
direct worden teruggekoppeld moeten de resultaten van de meting~n doorgegeven worden 
aan de Sm O&K zodat hij ze analyseren en kan terugkoppelen in het rayonteam vervoer. 

8.1.4 Schade aan de lading bij aankomst 

Het ontwikkelen van een meetmethode voor het vaststellen van eventuele schade .aan 
lading is om een aantal redenen in de huidige situatie niet naalbaar. Deze redenen zijn: 

1. Gesloten wagens mogen niet geopend worden. 
2. Vaststellen van schade is "professioneel" werk en afhankelijk van de aard van 

de lading. . 
3. Vaststellen van schade is tijdrovend werk en grijpt in op de normale 

procesgang. 

Op basis van bovenstaande redenen ziet de opdrachtgever af van een verdere 
ontwikkeling van een meetmethode voor dit aspect. Meer informatie over de schade aan 
een lading ligt bij de uiteindelijke externe of interne klant (Mw). Een groot manco bierbij 
is bet feit dat niet aangetoond kan worden waar de schade opgelopen is. 

8.2 Het heuvelklaar maken 

8.2.1 Ontkoppelen volgens heuvellijst 

Een trein die is binnengekomen en die verschillende wagens of clusters van wagens 
(loopjes) met verschillende bestemmingen bevat komt in het sorteerproces terecht. Het 
sorteren komt bier op neer dat binnenkomende treinen uit elkaar worden worden gehaald 
om vervolgens van de aparte treindelen met gelijke bestemming nieuwe treinen samen te 
stellen. 

Om zo min mogelijk het werk van de remiseman te beinvloeden speelt deze meting zich 
af op de heuvel. Achteraf wordt vastgesteld of de te heuvelen trein op de juiste plaatsen 
is enkelgezet. Aangezien er maar een heuvel is, is het mogelijk om gedurende de late- of 
nachtdienst alle te heuvelen treinen te meten. Het heuvelen begint om ± 15.00 uur en 
eindigt, volgens planning, om ± 06.00 uur. In de praktijk is het normaal dat men om 
05.00 klaar is. 

De meting verloopt als volgt: 

1. Verzamel de heuvellijsten van de te heuvelen treinen. Het is niet nodig om bier 
copieen van te maken omdat de heuvellijsten in het Regiohuis over zijn. 
Opmerking: de heuvellijsten druppelen gedurende de dienst binnen. Men zal 
regelmatig in het Regiohuis deze lijsten moeten gaan halen. 

2. Controleer of de trein op de juiste plaats ontkoppeld is door de wagennummers 
van de wagens in de te heuvelen trein te vergelijken met die op de heuvellijst. Dit 
dient te gebeuren op het moment dat de trein over de heuvel wordt geduwd. Op 
de heuvellijst staat onder de kolom SNR (spoornummer) aangegeven op welke 
plaats dit zou moeten gebeuren. 
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3. Verwerk de gegevens door de tabel in te vullen (bijlage 13). 

De volgende fouten kunnen geconstateerd worden: 

* twee loopjes zijn niet ontkoppeld; 
* er is wel ontkoppeld maar op de verkeerde plaats . . 

Indien de beuvellijst niet de juiste weergave is van de te beuvelen trein dan zal 
bet zo zijn dat bet aantal ontkoppelpunten en/of de plaatsen van deze punten 
anders zijn dan op de beuvellijst staat aangegeven. Het is nu lastig te acbterbalen 
of er op de juiste wijze ontkoppeld is. Deze meting dient niet te worden 
meegenomen in de bepaling van de resultaten. 

4. Na beeindiging van de meting moet bet meetformulier naar de Sm O&K verstuurd 
worden. · 

De kwaliteitsmeters van bet K waliteitmeetbureau kiezen afwisselend late- en 
nacbtdiensten en wel van ± 14.45 uur tot ± 22.00 uur en van ± 22.00 uur tot 05.00 
uur om spreiding tussen metingen te krijgen. De stafmedewerker O&K verzorgt de 
verdere bewerking van de afzonderlijke metingen, analyseert de meetresultaten en koppelt 
deze terug. 

8.2.2 Correcte wijze van ontkoppelen 

Het ontkoppelen van wagens uit een binnengekomen goederentrein dient niet alleen op de 
juiste plaats maar ook op correcte wijze te gebeuren door de remiseman. De koppeling 
tussen twee wagens dient te worden losgedraaid, de lucbtkoppeling verbroken en de 
' lucbt' moet uit bet remsysteem van iedere wagen. Een slecbt losgedraaide koppeling 
leidt tot bet kort stoppen van bet beuvelproces. De nog vast zittende lucbtkoppeling 
wordt op barde wijze verbroken maar er zit een "zwak-punt" in zodat de meeste scbade 
gering is. Het cruciale punt bij bet enkelzetten is wel de lucbt uit bet remsysteem van de 
wagen balen. Wordt dit niet goed gedaan dan remt de wagen zodanig dat hij tijdens bet 
heuvelproces snelbeid verliest. Dit kan aanleiding geven tot botsingen met 
achteropkomende wagens. 

Er zijn ecbter ook andere mogelijke oorzaken waarom een wagen stroef loopt. Een 
slechte techniscbe staat van de wagen bijvoorbeeld. De meting kan daarom bet beste 
plaatsvinden op bet moment dat deze activiteiten worden uitgevoerd. Nu kan • 
geconstateerd worden dat bet eventueel stroef lopen van een wagen niet aan de 
handelingen van de remise-man beeft gelegen. ·Aangezien dit niet op afstand kan moet de 
remiseman op de voet in zijn bandelingen worden gevolgd. Dit maakt mijns inziens een 
valide meting niet mogelijk. Op het moment van meten worden de activiteiten altijd goed 
uitgevoerd en dus beeft bet geen zin om dit vast te stellen middels een meting. 

8.2.3 Melden van afwijkingen 

De remiseman (man die treinen ontkoppelt) dient afwijkingen in de samenstelling van een 
binnengekomen trein te melden aan zijn beuvelprocesleider. Hij komt bier acbter door de 
trein te vergelijken met de bijbeborende beuvellijst die in zijn bezit is. Afwijkingen 
worden vastgesteld door middel van een meting van de correctbeid van een wagenlijst 
(paragraaf 8.1.2). 

In deze meting komen afwijkingen in de samenstelling van de trein zoals geregistreerd op 
de wagenlijst naar voren. Deze foute wagenlijst levert een foute beuvellijst op. De 
remiseman moet nu melding maken van deze afwijking. 
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De meting verloopt als volgt: 

1. Neem contact op met de heuvelprocesleider als zich een afwijking in de wagenlijst 
van een binnenkomende trein voordoet. Informeer of de afwijking hem bekend is. 

2. Noteer bet antwoord op deze vraag bij de ruimte voor opm~rkingen op bet 
meetformulier voor bet vaststellen van de correctbeid van de · wagenlijst 
(bijlage 11). 

3. Handel de meting verder af zoals staat be~hreven in paragraaf 8.1.2 

8.3 Het sloff en: de slofafstand 

Het remmen van een van de heuvel komende wagen of loopje wagens is een moeilijke en 
gev~lijke klus. Een remschoen (slot) met een te grote afstand tot aan de eerst volgende 
wagen op bet spoor leidt· tot bet snel volraken ervan. Dit kost extra tijd omdat bet 
heuvelproces nu vaker onderbroken moet worden om ruimte te maken op dat spoor. Een 
te korte afstand kan echter leiden tot botsingen, overbuffering (buffers over elkaar) en 
ontsporing. De juiste slofafstand is dan ook een belangrijk kwaliteitsaspect. 

V oor een meetmethode zie ik echter problemen en wel om de volgende redenen: 

1. Het bepalen van de juiste slofafstand is afhankelijk van: 

* weersinvloeden; 
* de technische staat van de wagen; 
* gewicht van de wagen(s); 
* de duwsnelheid over de heuvel; 
* de staat van de remschoen; 
* aantal wisselstraten; 

2. Het meten van de slofafstand is praktisch moeilijk uitvoerbaar. 

3. Een geschikte andere operationalisatie is niet gevonden. Het idee is geopperd 
om via microfoons bet aantal decibellen van een klap van twee botsende 
wagens te meten. Een te korte slofafstand moet dan tot overschrijding van een 
normniveau aan decibellen leiden. · Gezien de uitgestrektheid van bet terrein 
(geluidsdruk neemt af naarmate de afstand toeneemt), de invloeden van 
bijvoorbeeld windrichting en daamaast bet korte tijdsbestek van dit onderzoek 
is er geen meetmethode ontwikkeld op basis van geluid. Een nader onderzoek 
van dit idee is mijn inziens gerechtvaardigd. 

Vooralsnog is er geen meetmethode voor dit kwaliteitsaswct. 

8.4 Tijdigheid van documenten, treinloc, machinist en vertrektoesternrning 

Voor deze vier kwaliteitsaspecten is een meetmethode ontwikkeld. Het zijn alle vier 
elementen uit bet vertrekproces die zich afwisselend voor, gelijktijdig of na elkaar 
afspelen. Verstoring van een of meer van deze aspecten kan er toe leiden dat klanten te 
laat bediend_ worden en dat er problem en ontstaan voor de reizigersdienstregeling. 
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De meting verloopt als volgt: 

1. Kies een in Amersfoort samengestelde trein. Doe dit aan de hand 

2. Stel vast waar deze trein gereed wordt gemaakt voor vertrek en bet tijdstip van 
bet geplande vertrek (informatie uit rangeeiplan, goederensporenstaat en opzichter 
oostzijde). 

Opmerking: maak een planning van alle treinen die in een late- of nachtdienst 
mogelijkerwijs kunnen worden gemeten. Let hierbij op geplande vertrektijden en 
vertreksporen. De opzichter oostzijde is van deze zaken op de hoogte. 

3. Ga ruim ( + 1 uur) voor bet geplande vertrek naar de trein. Het is niet 
ongebruikelijk _dat treinen, indien gereed, vroeger vertrekken en dus afwijken van 
de planning. Noteer. de tijdstippen van (let op, volgorde kan anders zijn !): 

a. de aankomst van de treinlocomotief (indien ai. aanwezig bet tijdstip van dat 
moment noteren waarop wordt geconstateerd dat de loc aanwezig is); 

b . . de aankomst van de documenten bij de trein (dezelfde opmerking als bij a.); 
c. de aankomst van de machinist; 
d. bet veiligkomen van bet sein (van rood naar geel of groen knipper). 
e. de werkelijke vertrektijd; 
f. de geplande vertrektijd volgens de dienstregeling. 

Omdat de volgorde van gebeurtenissen, genoemd van punt a tot en met f, 
wisselend kan zijn is bet verstandig met bet kiezen van de te meten treinen 
rekening te houden met plaats en tijdstip. Het overzicht is men in Amersfoort, 
vanwege bet enorme terrein, snel kwijt. 

4. De meetresultaten worden ingevuld in de daarvoor bestemde tabel (bijlage 14). 

5. Plan de meting aan de volgende trein, terug naar stap 1 en ga door tot einde 
dienst. 

6. Verzamel de resultaten van deze meting en stuur de meetformulieren naar de 
Stafmedewerker O&K in bet rayonkantoor. 

De meting moet afwisselend plaatsvinden in de late- en nachtdienst om te voorkomen dat 
alleen in de late- of in de nachtdienst wordt gemeten. De duur van een enkele meting is 
moeilijk aan te geven omdat een aantal activiteiten regelmatig afwijken van de planning. 
Van deze planning wordt afgeweken als er bijvoorbeeld ruimtegebrek is of omdat treinen 
vertraagd binnenkomen. Het is wel mogelijk twee of meer treinen die zich bij elkaar 
bevinden tegelijk te meten. Vanuit een punt is bet mogelijk de verschillende tijdstippen 
vast te stellen van de verschillende gebeurtenissen. Het totaal aantal metingen is dus 
afhankelijk van bet aanbod van treinen tijdens de dienst en de plaatsen van de 
verschillende treinen. Staat een trein ver weg dan moet men rekening houden met de 
looptijd. Het vertrekproces vindt hoofdzakelijk plaats tussen 18.00 uur en 06.00 uur. Een 
late dienst is van 18.00 uur tot ± 00.30 m.ir en de nachtdienst van 23.00 uur tot ± 06.00 
uur. De metingen worden uitgevoerd door medewerkers van bet K waliteitmeetbureau. 
De stafmedewerker O&K verzorgt de verdere bewerking van de afzonderlijke metingen 
(onder andere bet invullen van een verzamelstaat,zie bijlage 15), analyseert de 
meetresultaten en koppelt deze terug. 
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8.5 K waliteitsaspecten vertrek 

Voor de punctualiteit, correctbeid van documentatie en scbade aan lading verwijs ik naar 
de paragrafen 8.1.1, 8.1.3 en 8.1.4. Van bet kwaliteitsaspect correctbeid van de 
wagenlijst van een vertrekkende trein worden alleen de afwijkende .stappen bebandeld · 
t.o. v. de meetmetbode voor de correctbeid van de wagenlijst van een aankomende trein. 

8.5.1 Correctheid wagenlijst 

De wagenlijst die is samengesteld in Amersfoort is de basis voor verschillende 
activiteiten op de pb~.atsen van aankomst. V oor bijvoorbeeld de grootste klant van 
Amersfoort de Kijfhoek geldt dat bet gebele sorteerproces steunt op de samenstelling van 
een aankomende trein. De kans op verstoringen die leiden tot bescbadigingen aan lading 
is daar ecbter klein omdat er niet wordt gesloft. Hier staat tegenover dat een fout in de 
wagenlijst een forse onderbreking van bet Kijfhoekse beuvelproces geeft. 

De meting verloopt als volgt: 

1. Verzamel bij aanvang van de dienst de wagenlijsten van vertrekkende treinen. 

2. Rangschik de wagenlijsten op vertrektijd en maak er copieen van. Vraag 
informatie over . vertrektijdstippen aan de opzicbter oostzijde. 

3. Controleer de wagenlijsten van treinen die gereed staan voor vertrek door er naar 
toe te gaan en de nummers van de wagens te vergelijken met de wagenlijst 
(waarvan een copie in bet bezit is). 

4. Vervolg nu met punt 5 van paragraaf 8.1.2. 

De duur van de meting bangt af van de lengte van de trein en de plaats waar hij zicb 
bevindt. In de lijst van de geplande vertrektijden en sporen is hiervan bet een en ander 
terug te vinden. Aangezien bet gros van de treinen vertrekt tussen 24.00 uur en 06.00 
uur dient een meting zicb tussen deze twee tijdstippen plaats te vinden. De bedoeling is 
zoveel mogelijk wagenlijsten van vertrekkende treinen te controleren op juistbeid. 

8.6 Conclusie 

De conclusie is dat niet voor alle kwaliteitsaspecten de ontwikkeling van een 
meetmethode mogelijk is gebleken. Dit geldt voor de volgende aspecten: 

* de scbade aan lading bij aankomst en vertrek; 
* de correctheid "wijze van ontkoppeleri"; 
* de slofafstand; 

Voor de vertrek- en aankomstpunctualiteit bestaat er een uitgebreid registratiesysteem. De 
gegevens uit dit systeem zijn ecbter niet betrouwbaar. In de onderstaande tabel staat 
samengevat wat het principe is van de meetmethode en wie het moet gaan uitvoeren. 
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I I 

I Activiteit,moment Kwaliteitsaspect 
• 

Meetmethode Wie meet? I 

I Aankomst en Correctheid van Vergelijken van wagenlijst met kwaliteit-
I vertrek trein wagenlijst de samenstelling van de trein meetbureau 
I 

I I Correctheid van Vergelijken van aantal ontbreken- intern I docl.lllefltatie de documenten met het aantal do-
I I cumenten wat aanwezig had moeten I 
! I zi jn ! 
I Heuvelklaar- Ontkoppelen volgens Vergelijken van wagennl.lllllers kwal iteit- I 

maken heuvellijst meetbureau I 
I i 

! 

! Melden van Controle of geconstateerde kwal iteit- I 
afwijkingen afwijking wordt gemeld meetbureau 

i 

i Wachten op: Tijdigheid Registreren van tijdstippen 
! 

kwal iteit- I 

I - docl.lllenten 

I 
meetbureau I 

- treinloc 

I - machinist 
, 

I 
- toestemming ! 

Tabet 6: Kwaliteitsaspecten met meetmethoden 

Alie metingen zijn intern uit te voeren maar vanwege de toegewezen meetcapaciteit van 
bet K waliteitmeetbureau meten zij alle aspecten op de correctheid van documentatie na. 
De frequentie en kosten van de verschillende metingen worden in hoof dstuk 11 
besproken. 

35 
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9. Normering 

V oor ieder geoperationaliseerd kwaliteitsaspect dat meetbaar is moet een niveau van de 
gewenste situatie bepaald worden, een norm. Het niet halen van een norm is aanleiding_ 
om actie te ondememen. Het stellen van normen is door de specifieke aard van de 
meeste kwaliteitsaspecten niet eenvoudig. 1k wil bier benadrukken dat de nu volgende 
normen een startpunt zijn. Ze zijn tot stand gekomen ·via interviews met een achttal 
personen uit de goederenorganisatie van de regio Midden. Dit zijn dezelfde 6 personen 
die geinterviewd zijn naar aanleiding van bet vaststellen van kritieke activiteiten 
(paragraaf 6.1) aangevuld met een logistiek medewerker uit de goederenadministratie en 
een regiogoederendienstleider uit de goederendienst. Zij zijn er aan toegevoegd vanwege 
praktijk ervaring en voor bet creeren van draagvlak. Tijdens de interviews zijn d~ x'en 
en de y' en uit de operationalisaties ingevuld. 

9 .1 Resultaten interviews 

Al deze personen hebben moeite gehad met bet aangeven waar, volgens hen, de gewenste 
situatie nu ligt. Dit werd mede veroorzaakt door de onbekendheid met verschillende 
kwaliteitsaspecten en bet huidige niveau erv.an. Bewust is gekozen om de uit te voeren 
proefmetingen geen invloed te laten hebben op de ideeen omtrent de gewenste situatie. 
Dit om te voorkomen dat de hoogte van de normen worden beinvloed door de resuh:aten 
van proefmetingen. Om openheid te bevorderen zijn de resultaten uit de gesprekken 
'anoniem' verwerkt. Dit wil zeggen dat in de onderstaande tabel 7 geen namen worden 
genoemd. Wei is bij bet geven van voorstellen rekening gehouden met die meningen van 
de meest betrokken personen. De voorstellen zijn niet meer dan een middenweg. 

I Kwaliteits- I Operationalisatie Norrnen I Norm I 
I aspecten lvoorstel I 
' I ' 
! ! 

Ix= 11.1 Punctualiteit I In x¾ van de gevallen komt 7 10 5 4 10 5 10 41 10¾ 
aankomst een trein meer dan y min. 5 I 

I • te laat aan . . Iv= 5 10 20 25 15 15 10 10 INS-norm 

! . I In x¾ van de gevallen kornt I 11.2 Correcthe1d 
wagenlijst de wagenlijst niet overeen x= 2 1 3 5 5 2 1 0 2¾ 

I bij aankomst I met de treinsamensteling I i 
I I 

i 11.3 Correctheid I Bij x¾ van de wagens 
docunentatie bevinden zich geen x= 0 1 2 0 2 5 10 2 2% 

! bij aankomst I docunenten ! I i 
I I 

1 i i I 2.1 Ontkoppelen I In x¾ van de gevallen is 
volgens een trein niet volgens de x= 1 0 5 2 5 2 2 3% 

I heuvellijst I heuvellijst .ontkoppeld I I I 

! ! 

1 1 I I 2.2 Melden van I In x¾ van de gevallen wordt 
afwijkingen een afwijking in de trein- x= 0 0 5 1 2 2 2 2¾ 

! I samenstelling niet gemeld I i i 3. 
I 

I Tijdigheid I In x¾ van de geval len z_i jn x= 1 5 5 4 5 5 5 3 5% 
docunenten de docunenten y min. voor 

I I vertrek niet aanwezig y= 5 10 10 4 10 10 10 10 10' 
I . i i 4. 
! 

I Ti jdigheid . I In x¾ van de gevallen is de x= 1 5 5 1 7 5 5 3 5¾ 
treinloc loc y min. voor vertrek 

I ! niet aanwezig (*) y= 20 30 30 30 30 30 30 30 I 30 1 - ! 
! ! . 

i I 5. Tijdigheid I In x~ ~an de ~evallen 1s de I -x= 1 5 3 1 7 5 5 5 5¾ 
machinist mach1n1st y min. voor 

I vertrek niet aanwezig (@) y= 20 35 30 30 30 30 30 30 30 1 I i i 
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! ! . 
5 5 I 6. Tijdigheid I In x% van de gevallen 1s er x= 3 5 3 5 6 

I vertrek- I y min. na de vertrektijd 
toestemming I geen vertrektoestemming y= 5 3 2 3 6 5 1 

' ' 17.1 Punctualiteit I In x% van de gevallen 

I vertrek 

' 17.2 Correctheid 

I wagenlijst 
bij vertrek 

! 
17.3 Correctheid 

I documentatie 
bij vertrek 

x= 7 5 8 8 7 
I vertrekt een trein meer I . I dan y min. te · laat I y= 5 0 2 2 10 

' i I In x% van de gevallen komt 
I de wagenlijst niet overeen I x= 2 1 3 2 4 I met de treinsamenstelling I 
! i I Bij x% van de wagens 
I bevinden zich geen Ix= 0 1 2 0 2 
I documenten I 

Tabel 7: Resul.taten gespreksronde over nonneri.ng 
(*) Bij ee11 grote remproef 

2 6 

5 5 

1 1 

2 10 

(@) Ajhankelijk of de machinist zelf de remproef moet 
venorgen 
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2 j 5% I i 
3 I 31 I 
2 j i 10% 

I I 3 5 I 

i 
0 2% I 

I i 
2 I 2% I 

I 

Een veel gehoorde uitspraak was "hier kan ik niets zinnigs over zeggen" . Dit om aan te 
geven dat een aantal normen eigenlijk maar 'wilde gokken' zijn geweest. De spreiding in 
de normen is groot. In praktisch alle gevallen is het verschil tussen de hoogste en de. 
laagste norm minimaal 5 % . De enige normen die al binnen de NS bestaan zijn de 
punctualiteitsnormen: in 10 % van de gevallen mag een goederentrein meer dan 5 minuten 
te laat zijn vanaf 1993. Opvallend is dat de oude punctualiteitsnorm (10%, 10 min.) maar 
door twee personen werden genoemd. Kennelijk waren deze normen niet bij iedereen 
bekepd. 

9 .2 Conclusie 

Het kwaliteitsdenken binnen de goederendienst en de goederenadministratie van het rayon 
Vervoer Amersfoort staat nog in de kinderschoenen. De interview-ronde is een startpunt 
van waaruit de kwaliteitszorg in het rayon Vervoer zich moet ontwikkelen. Spreekt 
Crosby over 'Zero-Defects', een intentie om 'nul-fouten' te realiseren, spreekt men in 
Amersfoort duidelijk anders. De in de interviews genoemde normen zijn dit niet ( op 
enkele uitzonderingen na) . Een belangrijk aspect van een norm is dat hij haalbaar moet 
zijn. Dit verklaart wellicht het feit dat de geinterviewden denken in procenten en niet in 
promillen. Kijkt men echter voorzichtig naar de eerste proefresultaten (paragraaf 10.2) 
dan is van haalbaarheid geen sprake. In de toekomst moet een continu verbeteiproces 
zich ontwikkelen gericht op het realiseren van haalbare normen om vervolgens deze 
nonnen ter discussie te stellen. 
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10. Uitvoering van proefmetingen en terugkoppeling resultaten 

Het uitvoeren van proefmetingen is noodzakelijk om te toetsen of de ontwikkelde 
meetmethoden geschikt zijn voor hetgeen men beoogt te meten. Daarnaast geeft dit 
mogelijkheden de toekomstige uitvoerders van de metingen, de m~ewerkers van bet 
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K waliteitsmeetbureau van de regio Midden, voor te bereiden op bun toekomstige taak. 
Een derde reden is dat de proefresultaten gebruikt kunnen worden, zij bet met de nodige 
voorzorg, bij bet bepalen van de meetfrequentie. 

Terugkoppeling van resultaten is noodzakelijk omdat juist op basis van metingen gerichte 
acties ondemomen kunnen worden. In de derde paragraaf wordt een voorstel gedaan hoe 
deze terugkoppeling in bet rayon Vervoer te Amersfoort er uit zou kunnen zien. 

10.1 Geschiktheid meetmethoden 

Voor alle meetmethoden geldt dat zij worden gehinderd door bet onregelmatige verloop 
van bet proces. Hier bedoel ik mee dat treinen op andere sporen aankomen en vertrekken 
dan gepland in bet rangeerplan, de tijdstippen van aankomst en vertrek wijken regelmatig 
af van de dienstregeling (treinen komen en gaan vroeger). Het is dan ook voor de 
uitvoerders van de metingen een hele opgave om de juiste informatie te verzamelen. Het 
idee is geopperd om de kwaliteitsmeters communicatiemiddelen te verschaffen zodat zij 
zich efficienter over bet enorme terrein kunnen begeven. Dit idee is echter nog niet 
gerealiseerd vanwege een gebrek aan deze middelen en de bestaande drukke communi~
tielijnen-. 

Een meetmethode, oqtwikkeld als controle op bet melden van afwijkingen, stuitte op een 
bezwaar. Contact opnemen met de heuvelprocesleider om te informeren of een afwijking 
in de treinsamenstelling is gemeld door zijn remise-man zou een ingreep zijn in bet 
proces. Het Kwaliteitsmeetbureau meet alleen zonder in te grijpen in bet proces. Mijn 
inziens is dit geen bezwaar maar uiteindelijk zijn zij degenen die de meting moeten 
uitvoeren. 

Voor de overgebleven geoperationaliseerde kwaliteitsaspecten die meetbaar zijn wil ik de 
term kwaliteitsniodule introduceren. Het ontwikkelde kwaliteitmeetsysteem is opgebouwd 
uit kwaliteitsmodules. 

10.2 Resultaten proefmetingen 

De resultaten van de proefmetingen zijn verzameld in de onderstaande tabel. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat men uit de resultaten geen conclusies mag trekken daar bet een of 
enkele proefmetingen betreft. De resultaten geven een grove . indicatie. In de onderstaande 
tabel 8 ontbreekt bet resultaat van de correctheid van documentatie van een aankomende 
trein. De proefmeting van dit aspect was ten tijde van bet schrijven van dit rapport nog 
niet uitgevoerd. 
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I Kwaliteitsaspecten I aantal foutperc. Norm I 

1.1 Aankomstpunctualiteit 144 21% 10% 

1.2 Correctheid wagenlijst bij aankomst 91 11% 2% 

1.3 Correctheid documentatie bij aankomst 2% 

0ntkoppeld volgens heuvellijst 92 1% 3% 

I 3. Tijdigheid documenten 10 0% 5% 

I 4. Tijdigheid treinloc 9 22% 5% 
I I 5. Tijdigheid machinist 9 22% 5% 

I 6. Tijdigheid vertrektoestemming 10 11% 5% 

.I 7.1 Vertrekpunctualiteit 156 23% 110% 

I 7.2 Correctheid wagenlijst bij vertrek 12 8% I 2% 

7.3 Correctheid documentatie bij vertrek 34 26% 2% 

Tabet 8: Resultaten proefmetingen 

Zoals uit te tabel blijkt is er een forse overschrijdingen van de NS-norm met betrekking 
tot de aankomst- en vertrekpunctualiteit. Met betrekking tot de nonnen die zijn 
voorgesteld worden deze alleen door de kwaliteitsaspecten "ont.koppelen volgens 
heuvellijst" en "tijdigheid documenten" gehaald. De overige aspecten wijken fors van de 
voorgestelde norm en af. 

10.3 Terugkoppeling 

Mijn mening is dat meetresultaten door de stafmedewerker O&K besproken moeten 
worden in bet rayonteam Vervoer (vergadering tussen staf, procesmanagers vervoer en 
rayonmanager). Het is niet de bedoeling dater "koppen rollen" maar dater in een 
gezonde discussie richting wordt gegeven aan mogelijke acties om onderliggende 
oorzaken te bepalen en actie te nemen op bet wegnemen van deze oorzaken. Over deze 
inspanningen moeten afspraken worden gemaakt voor een nader te bepalen datum met 
een vooraf omschreven te realiseren resultaat. Op deze datum kan aan de hand van 
nieuwe metingen worden geconstateerd of de genomen acties hebben geholpen. 

Deze manier van terugkoppelen komt mijn inziens tegemoet aan bet gegeven dat bet 
"kwaliteitsdenken" nog in de kinderschoenen staat. De rol van de rayonmanager is in 
deze situatie van essentieel belang. Dit geldt vooral voor bet creeren van draagvlak bij 
bet overige personeel in bet rayon Vervoer. 

Een andere mogelijkheid is de rechtstreekse terugkoppeling van meetresultaten aan de 
persoon die verantwoordelijk is voor een bepaald kwaliteitsaspect. Dit is echter alleen 
mogelijk als duidelijk is wie verantwoordelijk is voor een bepaald kwaliteitsaspect en 
daarop invloed kan uitoefenen. Helaas is dit nu niet mogelijk voor aspecten zoals 
punctualiteit bij aankomst en vertrek. Daar waar bet wel mogelijk is rechtstreekse 
terugkoppeling te prefereren boven de indirecte "groep-terugkoppeling". Dit werkt sneller 
en motiveert de betrokken persoon meer. 
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Zoals al besproken in paragraaf 9.2 is bet belangrijk dat nonnen en ter discussie worden 
gesteld. De nu voorgestelde nonnen kunnen zicb, als de omgeving dat verlangt; in de 

· toekomst gaan wijzigen. Daarnaast is bet belangrijk bet belang van de verschillende 
kwaliteitsaspecten in bet rayonteam Vervoer te bespreken. Veranderende omstandigbeden 
in de procesgang, aanbod van wagens (commercieel en dienstvervoer) of een 
veranderende rol van de vracbtbrief kunnen aanleiding geven om bepaalde kwaliteitsas
pecten uit bet meetsysteem te balen. Anderzijds kunnen zij ook aarileiding geven tot bet 
introduceren van nieuwe kwaliteitsaspecten. 

10.4 Conclusie 

De meetmetbode voor de controle op de melding van afwijkingen voldeed niet aan 
inteme eisen waaraan kwaliteitsmetingen moeten voldoen. De overige meetmetboden 
bleken geschikt voor betgeen ze beogen te meten. Uit de proefmetingen blijkt dat slecbts 
twee van de tien gemeten kwaliteitsaspecten aan de voorgstelde nonnen voldoen. De 
overige 8 wijken bier fors van af. De terugkoppeling van meetresultaten gebeurt door de 
stafmedewerker O&K die deze resultaten bespreekt in bet rayonteam Vervoer. 
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11. Meetfrequentie en kosten 

In dit hoofdstuk wordt eerst bet verband tussen nauwkeurigheid en meetfrequentie 
besproken. In bet tweede gedeelte doe ik een voorstel voor bet aantal -uit te voeren 
metingen en geef ik aan hoeveel dat zal gaan kosten. In de laatste paragraaf wordt 
aangegeven hoe deze kosten zich verhouden tot de kosten die worden gemaakt om 
geconstateerde kwaliteitsafwijkingen op te heffen. 

11.1 Nauwkeurigheid en meetfrequentie 
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Door middel van metingen wil je vaststellen of een norm al of niet wordt gehaald. Het 
resultaat van een meting levert een schatting op van de waarde van bepaalde parameter 
(bijvoorbeeld de hoogte van bet percentage foutieve wagenlijsten). De werkelijke waarde 
van de parameter is onbekend. Met een bepaalde zekerheid is bet nu mogelijk aan te 
geven tussen welke grenzen de werkelijke waarde van een parameter zich bevindt, bet 
betrouwbaarheidsinterval (Bl). De breedte van dit interval is atbankelijk van: 

* niveau van betrouwbaarheid; 
* kans op succes (kans op een goede wagenlijst); 
* bet aantal metingen. 

Hoe groter de zekerheid hoe breder bet interval. Voor bet aantal metingen geldt dat hoe 
meer men meet hoe kleiner dit interval. In bet nog volgende voorstel is uitgegaan van 
95 % zekerheid dat de werkelijke waarde van een parameter binnen bet interval ligt. Met 

- deze aannarne is de breedte van bet interval te beinvloeden door bet aantal metingen. De 
breedte van bet interval moet zodanig worden gekozen dat men kan constateren dat een 
norm niet wordt gehaald. Met andere woorden hoe groter bet verschil tussen werkelijke 
waarde en een norm hoe geringer bet aantal metingen dat noodzakelijk is om vast te 
stellen dat een norm niet wordt gehaald. 

Worden er, naar aanleiding van de eerste meetresultaten, acties ondemomen die de ' 
werkelijke waarde van een parameter dichter naar een norm-niveau brengen dan stijgt bet 
nieuwe ruµital metingen. Hiermee stijgen dus ook de kosten. Het een en ander is 
schematisch weergegeven in de onderstaande figuur 15. · 

~ 
f I 

I 

k I 
o I 

! I 
n I 

I 
verschil met norm klein 

Fi.guur 15: Relatie meetkosten en verschi/. met nonn 

Gebruikmakend van de zeer grove resultaten van de proefmetingen kan men een indruk · 
krijgen hoeveel metingen nodig zijn om een schatting te ma.ken van de werkelijke waarde 
van een parameter die met 95 % zekerheid binnen een bepaald interval ligt. 
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11.2 Voorstel meetprogramma 

Het voorstel dat nu volgt gaat er van uit dat alle kwaliteitsmodules gebruikt gaan worden. 
Een aantal zaken liggen aan mijn voorstel ten grondslag. Ten eerste geven de 
proefresultaten aan dat 8 van de 11 kwaliteitsaspecten behoorlijk afwijken van de 
voorge~telde normen. Dit betekent dat bet aantal metingen, om vast te stellen of een 
norm wordt gebaald, laag is. Wat fout zit hoeft men niet nauwkeurig te weten! 

Een tweede aspect is dat rekening is gebouden met de beperkte toegewezen 
meetcapaciteit van de medewerkers van bet Kwaliteitmeetbureau. "Meten om te meten" 
moet voorkomen worden: eenvoudig beginnen en meetfrequentie pas opvoeren als de 
eerste resultaten daartoe aanleiding geven. 

Mijn voorstel is opgesplitst in een kostenplaatje met betrekking tot bet 
K waliteitmeetbureau en een kostenplaatje voor .de metingen die door eigen medewerkers 
worden uitgevoerd.Bij beiden is er uitgegaan van bet eigen NS-uurtarief. 

Kostenplaatje meetprogramma K waliteitmeetbureau: 

I Kwaliteitsmodule I Aantal metingen Aantal uren Kosten I 
! I ft. I 

i 

· Correctheid wagenl i jst bi j aankomst j 20 160 9.600 i 
' I ! I Ontkoppelen volgens heuvellijst 3 24 1.440 I 
i i i 

' I 
! I Tijdigheid van docllllentatie 

5.760 I treinloc 12 96 
I machinist I I 
I vertrektoeste11111ing l I 

Correctheid wagenlijst bij vertrek I 17 136 s.160 I 
i ' Totaal 52 416 24.960 I 
I I 

Tabet 10 : Voorstet uit te besteden metingen 

De in bet totaal 416 uur meten per jaar laat nog enige ruimte over (352 uur) om binnen 
de goederendienst en de goederenadministratie naar eigen inzicbt meetcapaciteit te 
reserveren. 

Kostenplaatje intern meetprogramma: 

I Kwaliteitsmodule Aantal metingen per • Aantal uren Kosten 

! jaar (4 uur dienst) per jaar fl. 

j Correctheid docunentatie bij .aankomst en vertrek 2 keer 7 ill 3.360 

Tabet 11: Voorstet intem uit te voeren metingen 

Voor de inteme metingen is uitgegaan van halve diensten . .Hier is voor gekozen omdat 
bet intensieve metingen zijn en halve diensten zijn eenvoudig in te plannen in de normale 
diensten. 
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Uitvoering van alle kwaliteitsmodules zoals bier wordt voorgesteld kost in het totaal 
fl. 28.320,-. Hier is echter geen rekening gehouden met de inspanningen van de 
stafmedewerker O&K. Naar schatting komt dit neer op 4 uur per maand a fl. 80,-. Op 
jaarbasis is dit fl. 3840,-. Deze kosten worden echter al gemaakt en het zijn geen extra 
uitgaven. · 

11.3 Conclusie • 
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De kosten van het voorgestelde meetprogramma komen op circa 32.000 gulden. Dit zijn 
geen extra uitgaven. De kosten zullen gaan stijgen als het verschil tussen de werkelijke 
waarde en de voorgestelde norm van de verschillende kwaliteitsaspecten kleiner wordt. 
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12. Toekomstige ontwikkelingen 

Voor de NS in bet algemeen en voor Ep-rayon Vervoer Amersfoort in bet bijzonder 
staan een aantal ingrijpende veranderingen voor de deur. Alboewel deze veranderingen 
nog vele onzekerbeden met zicb meebrengen zal getracbt worclen aan te geven wat de 
mogelijke gevolgen hiervan zijn op bet ontwikkelde kwaliteitmeetsysteem. 

12.1 BRAVO 
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BRA VO is een informatiesysteem, overgenomen van de Zweedse Spoorwegen (SJ), dat 
de bebeersing van bet totale produktieproc~s moet gaan verbeteren. Zo is bet op dit · 
moment niet mogelijk een treinsamenstelling te genereren zodanig dat alle klanten 
volgens afspraak bedi~nd worclen. Vandaar dat bet kwaliteitsaspect correctbeid van de 

1 

wagenlijst zicb beperkt tot de overeenkomst van deze lijst met de samenstelling van de 
trein. Met bebulp van BRA VO is bet wel mogelijk vooraf de juiste samenstelling van een 
trein naar een bepaalde · bestemming te bepalen. · 

Een ander voordeel van een informatiesysteem op wagenniveau is een beter inzicbt in de 
punctualiteit. In de buidige situatie kan een trein op tijd vertrekken of aankomen maar dit 
wil niet zeggen dat een klant zijn wagens op tijd krijgt. In de toekomst is bet wellicbt 
mogelijk om punctualiteit op wagenniveau in bet ontwikkelde kwaliteitmeetsysteem op te 
nemen. 

Een gevolg van BRA VO is ecbter dat bet systeem een strenge discipline van werken 
vereist. Iedere beweging met wagens moet in bet systeem worden ingevoerd. Deze 
discipline is er nu niet (en is nu ook niet direct vereist). Ondanks dat te verwacbten is 
dat de kwaliteit van de wagenlijst zal verbeteren wil ik tocb . aandringen op bet nut van de 
huidige metingen. Door de kwaliteit van de wagenlijst nu te meten door middel van de 
meetmodule "correctbeid van de wagenlijst" is bet mogelijk later inzicbt te krijgen in de 
invloed van bet BRA VO-Systeem. 

12.2 Verbijzondering Goederen 

Per 1 januari 1995 moet NS-Goederen juridiscb verzelfstandigd zijn. Het is dan een 
bed.rijf dat, als deel van bet NS-concern, zelfstandig op de markt kan bandelen. In mijn 
ogen beeft deze verandering geen invloed op bet ontwikkelde kwaliteitmeetsysteem. 
Direct starten met bet kwaliteitmeetsysteem creeert mogelijkheden om de invloed van de 
verbijzondering op de verschillende kwaµteitsaspecten te kunnen beoordelen. 

12.3 Dienstvervoer 

Een organisatoriscbe consequentie van de eerder genoemde Verbijzondering Goederen is 
de splitsing van bet commerciele- en bet dienstvervoer. Onduidelijk is nog of Amersfoort 
de rol gaat krijgen van "Centrum Dienstvervoer". Als zij deze rol krijgt toebedeeld dan 
worden baar klanten. boofdzakelijk Infrabebeer en Materieel & Werkplaatsen. Dit geeft 
mogelijkheden om wensen/eisen van deze klanten goed te inventariseren. Dit kan er toe 
leiden dat bepaalde kwaliteitsaspecten in bet ontwikkelde meetsysteem vervangen moeten 
wbrden door andere of dat de normen moeten worden gewijzigd. 
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12. Conclusies en aanbevelingen 

De conclusies en bijbeborende aanbevelingen in dit boofdstuk zijn gebaseerd op de 
opdracbtformulering, zoals die in de beginfase van dit afstudeeiproject (zie 3.2) 
geformuleerd is. 

1. Conclusies ontwikkeling kwal.iteitmeetsysteem 

* De buidige kritieke activiteiten in de totstandkoming van bet goederenprodukt zijn bet 
sloffen, beuvelklaannaken, bet wachten op documenten, treinloc, machinist en 
vertrektoestemming. Naast deze activiteiten is ook bet ontvangen produkt, een 
aankomende goederentrein, van belangrijke invloed op deze totstandkoming. 

* Meetmetboden zijn ontwikkeld voor de volgende kwaliteitsaspecten: 
* Correctbeid van de wagenlijst van aankomende en vertrekkende treinen. 
* Correctbeid van documentatie bij van aankomende en vertrekkende treinen. 
* Ontkoppelen volgens heuvellijst. · 
* Melden van afwijkingen. 
* Tijdigbeid van documenten, treinloc, machinist en vertrektoestemming. 

Voor de kwaliteitsaspecten 'scbade aan de lading', 'de slofafstand' en 'correctbeid 
wijze van ontkoppelen' konden geen meetmetboden worden ontwikkeld. 

* Het bestaande meetsysteem van de NS voor de kwaliteitsaspecten punctualiteit bij 
aankomst en vertrek is niet betrouwbaar. Hier is geen altematief voor ontwikkeld. 
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* De metingen ~orden uitgevoerd door bet K waliteitmeetburo van de Regio· Midden met 
· uitzondering van de aspecten correctbeid van documentatie bij aankomende en 

vertrekkende treinen. De metingen van deze kwaliteitsaspecten worden door eigen 
personeel uitgevoerd. De analyse van meetresultaten en de terugkoppeling naar bet 
management wordt uitgevoerd door de stafmedewerker Organisatie & K waliteit. 

* De ontwikkelde meetmetboden zijn in de praktijk uitvoerbaar gebleken -met 
uitzondering van bet kwaliteitsaspect 'melden van afwijkingen'. 

* De normering is gebaseerd op meningen van II sleutelfiguren II uit bet rayon. Het' zijn 
geen normen die voortvloeien uit de wensen/eisen van de verschillende afnemers van 
bet Amersfoortse goederenprodukt. 

* Het kwaliteitsdenken staat binnen de goederendienst en de goederenadministratie van 
bet rayon Vervoer Amersfoort nog in de kinderscboenen. · 

* Bij bet volgen van bet voorgestelde meetprogramma worden de kosten van bet 
kwaliteitmeetsysteem begroot op circa 32.000 gulden. Dit zijn geen extra uitgaven. 

2. Aanbevelingen ontwikkeling kwal.iteitmeetsysteem 

* Verbeteren van de betrouwbaarbeid van punctualiteitsgegevens voor dat deel van bet 
registratiesysteem wat zicb in Amersfoort afspeelt. Dit betekent een verbetering van 
de registratie aan de bron (Post T) en de verdere verwerking van deze brongegevens. 

* In samenwerking met Ep 5.01 Kwaliteit Treindienst en Produktieregistratie moeten 
mogelijkheden onderzocbt worden om de punctualiteitsgegevens_ van goederentreinen 
die Amersfoort als begin- of eindpunt bebben te selecteren. Indien dit niet mogelijk is, 
is bet zinvol om via bandmatige verwerking van aankomst- en 
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vertrekpunctualiteitsgegevens uit de bestaande vertragingslijsten te selecteren. 
Punctualiteit geeft ten slotte aan in welke mate men bet goederenproces bebeerst. 
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* Met betrekking tot bet kwaliteitsaspect scbade aan lading moeten de beperkingen die 
een kwaliteitsmodule in de weg staan verder onderzocbt worden. Het zou al een 
grote verbetering voor NS-Goederen- in bet algemeen zijn als onderzocbt kon· 
worden waar tijdens bet vervoer van goederen de scbade optreedt. Het op dat moment 
vaststellen van de boogte van die scbade is minder relevant. 

* Het accent van bet kwaliteitmeetsysteem moet in eerste instantie liggen op de modules 
met betrekking tot de uit Amersfoort vertrekkende goederentrein. 

3. Conclusies implementatie kwaliteitmeetsysteem per 1 januari 1993 

* Het kwaliteitsmeetsysteem is per 1 januari 1993 niet geimplementeerd ecbter wel 
overgedragen. Een wisseling van rayonmanager te Amersfoort en bet daardoor 
ontstane 'managements-vacuum' bebben de implementatie uitgesteld. 

4. Aanbevelingen implementatie 

* Het kwaliteitsdenken bevorderen door, waar dit mogelijk is, bet eigen personeel van de 
goederendienst en de goederenadministratie in te zetten bij de uitvoering van . 
kwaliteitsmetingen. 

* Voorkom "meten om te meten". Als bet rayon management en bet procesmanagement 
niet bereid zijn op basis van de informatie uit bet kwaliteitmeetsysteem actie te 
ondernemen beeft implementatie geen enkele zin! 

* Zorg voor continuiteit van bet kwaliteitmeetsysteem: 

- stel jaarlijks de gebanteerde normen ter discussie; 
- met betrekking tot de meetmetboden moet overleg plaatsvinden met bet 

Kwaliteitmeetbureau van de regio Midden; 
- stel regelmatig bet .totale pakket aan kwaliteitsmodules ter discussie: meten we 

nog wel de juiste aspecten, zijn er vanwege ontwikkelingen intern en extern 
nieuwe modules noodzakelijk? 

* Ga op de volgende wijze om met bet kwaliteitmeetsysteem: 

- start eenvoudig: begin met enkele modules; 
- koppel de meetresultaten terug naar bet uitvoerend personeel; 
- de basisgedacbte is om samen, d. w .z. bet management, de staf en bet 

uitvoerende personeel,tot een betere produktkwaliteit te komen; 
- bet kwaliteitmeetsysteem geeft niet aan wat precies de oorzaak is van bet 

eventueel niet balen van een norin. De verschillende modules zijn bulpmiddelen 
om bier duidelijkheid in te krijgen. 

- indien er reden is tot bet nemen van actie moet dit in bet rayonteam worden 
besproken. Vervolgens worden een of meerdere personen belast met de taak de 
oorzaak biervan te bepalen, actie te nemen en de resultaten terug te koppelen 
binnen een bepaalde periode. 

- bet niet balen van een norm of een andere grens mag geen reden zijn om · 
'koppen te doen rollen'. Geen actie ondernemen als eerder is vastgesteld dat 
daar juist dringende beboefte naar is, is een andere zaak. · 

* V oer een aantal metingen aan verschillende kwaliteitsaspecten na elkaar uit om. meer 
inzicbt in de mogelijke verbanden tussen deze aspecten te krijgen. 
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Het kwali~eitsregister Goederen 
I 

lndeling kwaliteitsaspecten goederenvervoer 
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1.2 Imago 
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2.1 Hoogte/redelijkheid prijzen 
2.2 Consistentie prijsbeleid 
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3. Uitbrengen offerte/afsluiten contract 

3. 1 Aanvragen offerte · 
3. 2 Offerte-behandeling 
3.3 Afsluiten contract 

4. Voorbereiden goederenvervoer 
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4.2 Wagenaanvraag/-reservering 
4.3 Vervoersgarantie 
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5 .1 V oortransport door NSG 
5.2 Voortransport door derden 
5. 3 Overs lag 

6. Plaatsen en laden goederenwagen 

6.1 Plaatsen wagen 
6.2 Openbare laad- en losplaats 
6. 3 Spooraansluitingen 
6.4 Terminals 
6.5 Laadtermijnen 
6.6 Staangelden 

7. Vervoer van goederen per trein van beheerspunt naar beheerspunt 

7 .1 Punctualiteit/betrouwbaarheid 
7.2 Informatie tijdens ·vervoer/informatie bij afwijkingen 
7.3 Schadevrij 
7. 4 Veiligheid 
7.5 Vervoersduur 
7.6 Omlooptijd wagens 
7. 7 Documentbehandeling/ douanebehandeling 
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8. ' Plaatsen en lossen van goederenwagens 

8.1 Plaatsen wagen 
8.2 lnformatie bij aankomst 
8.3 Aflevering, vervoersdocumenten 
8.4 Openbare laad- en losplaa~n 
8.5 Spooraansl~itingen 
8.6 Terminals 
8.7 Lostermijn 
8.8 Staangelden 

9. Natransport 

9.1 Natransport door ' NSG 
9.2 Natranspo~ door derden 
9.3 Overslag 

10. Afnandeling/nazorg 

10.1 Facturering 
10.2 Schade-atbandeling 
10.3 Klachtatbandeling 
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trusportoadmmlng betend als ooafhankelljt• transport-

ondernealng 

-
1.2 laigo IISG roept • posltltf bteld op IISG .mt door d YU dt poteatlelt tlatei Gedlcbt l0lt o.a. 10l'dea 11D : 

en 111rdt serleus 9IDCaD lls serieus 9IDCaD lls Yfflmllltmatlef • lllltlauagaeat 
Yervoersaltunatlef • ldverteatlecapagnes 

- -------------------- QI !!!9!! te verbtteren ---- --------- -- -· ·· --
2. Acqulsltlt 

-
2.1 loo(Jte/redelljkheld Prlj1111 YID bet goedenattnoer la d YU de geYllllll vljtt de IISG-prljs OIYUIJ Nnoer < 250 1111: lfgevea 

prlj1111 per Rll dj1 afgestar op Diet aeer dan ft If YID de prlj I YID de bMo tarlfflll 
· aarttprlj 1111 aarttprlja 

OlvllllJ > 250 tea: Tlrleflllfo Yll 
PrljllD IIOrden IO 10gtllit deelaarttleldtr/M 
vastgest.eld per 111gea 

2.2 CoDslsteatle !r tndtn 91111 sdlatsgetdj11 VerblglD(J811 11SG-prlj1 YI.Dden l teei: per 
prljsbeleld Vlnnderllgla op 11 prlj 1111 jur plats, ■.l.v. l juuarl 

, Prlj 1111 llOrden Yutgesteld voor Vutgestelde prlj11111 bebben • Cestreefd mt Dur IOYlll 
een tevonD Yutgesteldt tmilj D gtgU1Ddeeide looptljd YU ■1Di■ul 1 jaar ■ogellj t ndltstnetse tarleven 

lD d YID de gevlllen 
- ----- -

2.3 Tnnspanntle MSC stelt tlant 1D stilt 111111 te ID d YID de gevallen llOrden rechtstreetse 
prljm NUlell bepalen 111t • venoer tarllYIII, Incl. bljklallde blstea, 

be■~ toegeput, 11111' Diet aeer YU mt 1fgewek111 

Prlj1111 110rden 1D 1 mit.ibeld ID d YID de gevallen mt de totHlprljs . Bet ls evt. ■ogelljt vervoersprljs 
beretend, IO IOgllljt de bentllld 1D de 1111t.lbeld YID bet land 11111' ult te dNi:la 1D 1111teenheid 
1111teenheld YU bet land ,aar bet vervoer mt ungevrugd v.h. land 11111r de mcbt 
het Yer:voer ls ungevnagd 110rdt betaald 

Bijtmende tostea 1lja la ID d YID de gevallen dj11 bljtmmde tostea N.u.Y. de bljtrandt tostea die 
prij S0!)CJUf Clp9ID(aD 1D de prljS0!)gU! opglll(ml alet blj IISG beteDd dja 

-- -- ------·----
2.4 Doonlchtl9held NSG 1telt tlnt la stat deb op Op ll9r1tdlgen YID 1,30 - 17.00 ii bet Info mt ,ent.rttt 1.b. t.: 

NSG-orqanlaatlt / eenYOlllige vlj 11 1D verblDdlncJ centnle UDSpnetpmt 1D 1 , vu de • lad- en lcster■ljaen 
caia111latle te stellen 11t de perscon die gevallen 111 ■nl.mal 5 teer 0VtI9llD • ltallllJtldell 

hell ·sne1 en desmldl9 11D de telefoou benltbaar ,oor allt cimm:lele • hwr en gebrult YID P-11191ns 
door hell gevenste 111fOI111Ue tu lDfoIIIIIUt; de deceotnlt IIIISpr88tpllltea • lllgtlljkheld tot llten Yerrichten 
helpen dj1 11 l00t VIII dt gevlll• I dagen ad■lD. bandellngen 

per week, DI ■uialal 5 teer ONrgllll • prod1ttell, die ICSG te biedell beeft 
telefoou benl.tbaar voor lafo over • wageaauvru9 
lllgtllloop, calalteltea, tte. • prlj1111 

• lad- 111 stuvidvie1111 
Gevrugde lllfOillltll (■aldellDg ID I ' YID de gevlllen mt de 9fflll9d• • blj londen Yervotren/ 
en schrlftelljt) 110rdt julst, Info blnnen 1 wr 911.fflrd III voor lOOt bultea profltl"'luvoertn 
volledl9 en 111111 geleverd juiat • volledl9; voor bet afgevtD YID 8811 • scbade-afbande.tlDg 

111ttoprlj1 la dt tljdalla1tt IWllll I wr (Wlllj11111/btdA9111) 
Voor vertoopbe'lorderlng en bet 11 YID bet baldlge tlatenbeltml • ft YID • vljlt YID fatturerlng 
verstrekten vu lafOillltle bet door Di 9'defilllterde poteatlelt 
IIOrdlD folders III brodnns tlateabelteDd mt YOOnl• YID de voor 
ul tgegeiteD III versprtld 11111 rtllYIDte lllfo -·------------------- --- ---------------... 

In 1, VID de 91¥111111 11 de twit DI 
scbrlftelljt/t.elefoaisdl YfflOlt blDDen 48 
wr 1D bet bnlt YU de getlllllte folders 
c.q. dolc1antatle 

u1e doklmitau, mt 1 teer per jar 
gescreead op julstheld III volledl9beld 

De tlant 110rdt In d YU de gevlllen nltt 
Yater dan 1 1 doomnnen QI bet j ulste 
aanspieetpmt te ,I.DdeD 

ID alle al~ doklMltatlt mt lltljd 
bet oaatnle auspnetpat vemld; .. ~ 
11111' nodl9 bet deceotnle IIIISpreetplllt 

llaaspreetp111tea VIII IISG stain In de volgende Kader te bepalen door PR/ICSG 
lnfOI111tlebroanel nmld: 
GotJleil Glds, dlv. teltfooaboel:ea, 
hlNllboetlll·, ga. lafomoaa., div. 
~ 
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-1------ _ _;__~-------1--------------1---------- ---- -- --
3. Uitbrengen offertA/ 

Afslul ten contract 
-1------ ----------1--------------1----------1 

3.1 Aanvra9en offw OffllU-Ullml9 tu betnttlng 
hellbeaop: 
• YIICbtprljs m/of 
* prljs spooramlultlag m/of 
* prijs P-lla9'Dhwr m/of 
* prij I YOOI'-/Dltnllsport m/of 
• prljs lnfomaUeprodstm m/ot 
• prljs _. cwersla9 m/ot 
* prljs ~liag 

3.2 Offerte-behandellng Off~ IIOlllt IOCIIDi9 
afgestal •t cit tllatdat cit 
ult te bnDgeD offerte in 
~ ls •t cit door 
cltthatCJP91919al 
~lflc:atles 

linnt11 redelljte tljd IIOillt aan 
de that offerte u1 tgebndlt 
en/of 11:>Illt de that 
gelnfo-.rd onr wt. 
blj zoademedeD die cit procedurt 
vertnQen 
De~ IIXdla in 
de offerte opgt1Km1 

Ill IA YU cit 9fflll• dJmt cit tlut qtea 
tlacht in over -talng 
offerte/apiclflc:aUe 

Ia IA YII de 9fflllm oatnngt de tllllt 
blmlea J dlgeD btrldlt' Lb. t. lij■ llllffll9 

Ill IA YII de 9fflllm oalnngt de tlut 
blmlea J dagea offerte 

I■ alle 9fflllm llOlllt 1■ offerte aaar 
~ .... , 
I■ alle 9fflllm slja fC1IOtfflOOnaUd 
bljge,oegd du 1181 opmagbllr 

811111911 redelljte tljd ll:>Illt door 11- I llltlll ,-- bet Nrltrljtea YU de 
NSG fol.Jolt-qi venorgd offertettmlja Yindt l!Ujd fol.low-qi plaats 

3.3 lfslulten a,atnct c.oatr■ct IIOillt blam redelljte 
tljd aan de tlut voorgelegd 

Contract beVlt jlliste 9l 
volledlge lnfomaUe o,w a.a. 
geldlgheldsdwr, prljs • 
vervoersvooi1eard 

Contnctmx>naudeo lija 1D bet 
a,atr■ct ~ du 1181 
blj~ 

Kl poclUm Illttle tlut ll)fdt in II YU 
de 9"illm blmlea 5 dlgea • coatr■ct 
voorgelegd 
We coatr■cten benttm (Ytr11ij1lnq aaar) 
venoers-/coatr■ctl'IOonaard; bieroader 
Ylllm O.L: 1Dfo over geldlgheldsdlllr, 
prljs, lfflrlngstemlj11111 

llacbt • ltdtr■ berldltgevl1111 vu 
• tllllt, dat de geltvtrdt 
prestaUe ■let in ovenmsta.iag ls 
•t betgeea IIIId efgesprotea of 
betgeea de tlut redelljtervljs 
mt.Ylr1lldltm II 
ledert btrldltgevlng YU aiet
opdr■dll9'ftl's lalrblj blzwu mt 
gautt tega IISG-optredta I 

I m J adt efblDtelljt YID soort 
venw-1 ______ ,...;... __ ~ 

4. Voorbereiden 
goederenvervoer 

----------
11-------------11----------_____ ,_ -

· 4.1 KlanU:ennis Veqeaftrdellnq ls voldoeade op 
de boogte YID de plaallll.ljte 
sltuatle blj de tlut GI de 
tlut blj 1ll9'DIUVtU9 optl■aal 
YID dlenst ti tlxmtll llja 

llaglawrdellDg blldl1tt in n YID cit lienoor ls OI91DiS1torisdle blndlnq 
9"illm over tlllltproflllm YU de Yaste Nrtoop/11191D11Dffi19 110dl9 
Di-t.wtm; • tlllltproflll bent1 
~ door de tlut 9tbnl.tt lllgllllJPl/vtrVOer + 

geemipteerdt llteruUlf lllgllltJPtS 
* onrzldlt l'ICC. · Ill dat iDYlotd balft op 

te stel.lea lllgllllJPI 

4.2 Vagenauvnag/ 
resezvering 

De Ujst IIOillt jurllja in de 11111d 
d801111btr bljgnertt -------------------1--------- ______________ , __________ , _____ , __ --
De lagtll tu in IA YID di gwallea b1- 48 
wr DI llllffll9 blj di tlut geplaatst 11:lrdea 

Btt~tls 
klllDtltatlef ea blalltatllf 
1fgtsta! op de behotfte YU cit 
■utt; l.g.v. tljdl9e uamag 
tan clt~te 111g111 op• 
bepaald tljdstlp blj de kllDt 
gep~l(t 11:>Illm 

De lfl9tllru&rvering 11:>rdt 
schrlftelljt IID de kllDt 
bevestlqd 

In IA YID de gevallm 011tn1111t de tllllt tell 
sdlrlftelljte bevesU91Dg YID de 
1f1911111DYR19 b1- 4 aur DI llllm49; 
durll IIOZllt ,ispec:ific:aerd1 
* 11119ffrug,1e tJP1/&11tal 
• gepllldt plaatslDgstl.jdstlp (cf. efspraat 

tlut/dJatregeUag) 
* efgesprotea plaatslagspait 
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ar 11nduldlng casduijYlng apantlcaallserlng 

MJ.lfflTSIISEII 

oi-tlngell/ 
~ ultzonderlngen 

l'llllstrlng/ 
ultvoerhlg/ 

t.fr191tldlng 
-- .. •••••■■■ma■■-■■ aaw-■■onam..._ .. _, _____ ,. __ I _____ ..._ ____ ....,..._ __ wwwwwwwwawrm■wmrmrmw-lm--■-

II 

4.3 • Vervoersgarantle 

III 

IISG 9madeert de .tlut dlt lijD 
wagea dladllllblljt venoercl 
tellOrdeD 

IV 

ID n Y111 de gevall• garudeert IISG 
de tlalt voldoalde trelDmpacltelt; 
n ,u bet goedtraanet ls gescbltt 
VOOI' - ulast YID 22,5 loll 

' VI 

Tl'llDmpacl tel t • ... 

plm. 
I 

l'lll -m 

--- ------1----------1--------------1----------- -----1--
4.4 D:ltlaatbehlllllellng/ Vraclltbrlef lmdt jullt • 

douanehehaDdtllng volledlg lngewld; CCDtlole 
hierop . vlndt plaats door 
NSG 

Kl4nt lmdt op 
venoel:/lDltlltlef 11SG 
geln!oIEml OYtr de vlj11 
IIIU0p vnclltbrlef lngewl.d -t 
IIOrdlD 

Vraclltbrlef lmdt tlj dig 
lngaleverd blj station Y111 

~~ IISG bevNtt bet tljdlg 
lDlevmm ,an de mclltbrlef 

CCDtrolt op lDYulllng ,lDdt 1D lOOt 
YID de gevallai door IISG plaats 
voor ftrtnt 1111dlng 

nut II 1D n YID de gevall• voldoeQdt 
lngellcllt _. vijH 1IIU'0p mcllthrltf 
lnglnld-twordea 

ID n YIII de gevall• 111rclt de mclltbritf I 
1llr VOGi' ftrtret YU de HIiding lngtlfflrcl; 
lDdllli dl t altt gebturt, nppelleert IISG 
&ltljd 

____ -------;•-t_tl_ef ________ , ______________ , ___________ 
1 
_____ 

1 
__ 

bet ND tlant betreft die voor •t emte 
RID~ gaat Ytmer111 ---- ------------------ ----------1-------------- -----------1-----1--

Vncbtbrlev11 zljn In voldoende 
11te vertrljgblar voor de tllnt 
(gratis) 

D:ltlaatbehandellng leldt nlet 
tot Yertnglng YID bet transport 
DoUIDebehandellng vlndt 
desglWllst door NSG plaats 

nut aa 1D n ,an de gevall• ,nc:btbrlef ... 
mtrijgea ( toegezollden/pers. afgehaald) op 
de volglDde nrstrettlngspllltea 
• goederenstatloa 
• ceatnal nomr te utnc:ht 

. • IVI 

Ill n ,an de gevall• ltldt dotlllentbebandt
llng alet tot nrtnglng Y111 bet transport; 
~ venoet YID de tllnt yenorgt IISG 1D n 
,an de gevallen douanebebandellng. --- -----------1----------1--------------I---------- ----

4. 5 llaarborgen NSG tan velllgbeld en 
velllgbeld en naspeurblarbtld YID bet mvotr 
naspeurbaarhtld van adalnlstntlef IIUrbor9fll · 
bet vervoer 

Wagens • ladlngen worden in n 
¥ID de gevall• lngevotrd in bet StiG/Mti 

--1------1----------1--------------1-----------------
4.6 Laad- en stuv-

advleien 
NSG mschaft de tlant op elgeu 
lnltlatlef/op venoet van de 
tllnt advleien ■.b. t. bet laden 
van goederen 

Ill lOOt ,an de qenll• YerStrett 11SG de Tevm nn toepasslng op stap 61 
tlant teltf0111scll dan 1111 persooalljt op 
venoel: 1aad- • stUllldvlez•; 
~ tlgea lDltlltltf Yerscllaft IISG 1D lOOt 
YID de genlll■ 1aad- en stllllldvlez• lndlen --- ----------- _________ __.,, __ _,.:; __________ _.,-----------,-----,--

5. Voortnnsport 
---1------ ---------·l--------------l·----------1-----1--
5. l Voortnnsport door Mogelljthedea c:a voortnnsport 

NSG door NSG te la ten vmorgen zlj n 
. helder en duldelljt naar de 

tlant geammlceerd 

Voortnnsport geschledt Ujdlg, 
scbadeYrlj, vell19, en ltldt 
nlet tot vertnglng van 
de totale vervoersduur 

NSG llcbt tlant In over ID te 
vullen vervoersdotUDeuten 
betreffende bet voortnnsport en 
venorgt de dotlmltea 
desgewenst zeU 

IISG laat tlant 1D lOOt YID de gevdlea 
vetea Witt vljz• YID VOOrlransport tr 
aigelljt dja 

Ill n n11 de gevallen gescbledt bet 
voortnmport Ujdl9, scbldevrlje en velllg 
• leidt bet alet tot vertnging in de 
vervoersduur 

Klant II la I\ YID de gevallen voldoende 
lngtllcllt over vlj11 .arop dotlllentea 
1IIJlft)d -tea lllrdea; op venoet van de 
tlalt ftnOl9l IS 1D n Y111 de 9ff&llall 
lDnllbg ..._tea voor de tlant tegeD 
vergoedlng YU f I 

---- -·····-···--·--·-- ·· -----------------1-----'--.,---------· 
5.2 Voortnnsport door NSG venorgt desgewenst 1111 

derden CXllltact tusseu de tlant • de 
voortnnsporteur • t:wdt 
hlmee ultslultend bealddel-4 
op 

~ venoet Y111 de tlut vmorgt IISG 1D n 
Y111 de gevallai be■lddellng tassen tllnt • 
voortnuportear 

... 
I.I.: Bet ls afhantelljt YID 
IISG-beleid of slap 5 lhtba~t 
plaatsvlndt 

---- ------------------ ---------•1--------------1-----------1----- --
5.3 O.-ersla9 Indltn goedena door/rxtder 

venntwoordelljtheld van IISG 
worden overgeslagea gescllledt de 
overslag schadevrlj, velllg • 
Ujdlg; 1D geea geval ltldt de 
ovenlag tot vertnglng YID de 
totaltvervoenduur 

ID n n11 de gevalleo gescbledt de 
ovenlag tljdlg, adladevrlj • velllg 
en ltldt bet altt tot ffltrlglng 1D de 
venwrsdwr 

... 

- ------1----------:1--------------1----------- ----- --

Ila-
11, 

-nu 
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oi-rtlngen/ r11llsec1Dg/ plua. 
nr aanduldlng caschrljYlng operat!Clllllarlng toegestlllt u1 tlOllderlngen ul~/ I 

' 
~!ding rill .... .................... ................................. ····················-····----······-····- ·······························-··· ············-- -----I II III IV V VI VII VIII 

--
6. Plaatsen ea uden 

goedenavagens 

6.1 Vaglll De ta platam lllfJIII ffltNrt Ill UIOt YII de 9fflll• YOldoet de 1111J111 111 llol1I ,ffl98legd la •• • 
tedllllsc:b In pit ltaat de tedlllsc:hl !IS-Dolli 

De te plabm· lagll YOldoet 111 Ill n YIII de IJ"allea 11 de lllfJIII llol1I ,utgelegd In ••• 
de duna gesteldt • bnascbooa 
Alaheldselsal • spljtervrlj 

• c:laisdl aat CJl1'9lalgd lad!• 
YOOrgesdlma 

6.2 Plaatsen vaqens Vaglll 110rdt tljdl9 geplatst: Ia n ,111 de 9fflll• tmdt de 111fJ111 cp bet 
VolgNS afsprllk •t tllllt atgesprot• Ujdstlp (c:t. atsprllk 
da lie! cont0111 tllllt/dleastnge11Dg) blj de tllllt geplaltst; 
bedlmlft91I191llag; blj Blj atvljtbig tmdt de tllllt la n ,a de 
atvljtlng van dlt tljdstlp 110rdt gevall1111 geWomerd. 
de tllllt gelatomerd 

. I 
vagei tmdt cp jalstt plaits Ill n YID de g.,nila tmdt de 111fJ111 cp de 
neergezet: Volga atsprllk •t iiet de tl4nt atgespnibl plats lllt?9'Ut 
de tlant 
Bet julste (• 11119'ffl19del Ill n VII de 9"ailea tmdt bet atgespnibl Zit ool: 4.0 
wagentype llOrdt 91Plaatst teadj vageatype ( of toegestlll altmatlet) blj de 
de ti.ant toesu.lag beett tlant neergezet1 l .9.,. atvljtlaplii' dlt 
gegev1111 tot bet plaats. ,111 NII type llOrdt la 1' VIII de fJ"allea V00l'lf 
ander 111191111type toesu.1ag 1111 de ti.ant fJ"nagd 

Bet j uiste lllltal UDgeYrugde In n van de fJ"allea IIOrdt bet atgesprot1111 
llilgeDS llOrdt geplaatst 1111tal 1111geas blj de tlant geplaatst 

6.3 q,tnbarl had- en Openbm llpl '1 dj11 goad Ill n van de 9"•11• djn de llpl 'n 
losplaatsen toegantelljt ta de toegang II • ber1ltbaar OYtr vtrlllrde 111fJ111 

duldelljt aangegevm • llllgegtYtlll door bevegvlj1tr1Dg 
• duidelljt berbabur 1111 NII bord 1111 
• 1odanl9 IDgerldlt dat tr voldoeode p1aats 

ls voor bet partenn ,111 NII mdlt-
.. ·. 111191111 naast bet spoor t .b.,. verladlag 

Openbare llpl'n djn voonlen 
van volctoende outlllage 

Openbare llpl ' n djn 
bevelllgd tegen 
dletstal/venlellag 

--
6.4 Spooraanslui tlngen Spooraanslult.iDgla YOldoen 1111 Ill n VII de 9"ailea YOldoen de 

de In de OYere.bmt spooraanslui tlngen 

---- -·-·-----··------- vu~elegde ~ltlcatl• de ~ltlcatl• la de spesl-oveneatmst -------
6.5 Ttralnals De lnrldltlag ,an de tel1l1aals Voor mdlt1111ga •t bdlag die cp dt 1'mllnal • ND opstapplaats voor 

ls atgestal cp de behoettea van tel1llnal -t 1IOrda ~ bedrugt gecmblDNrd vmoer; CODtalDtn ea 
de mrtt de t.otalt la- • uitrljtljd llllaaal X vlssel.laadbubn tixmen altljd 

alnutan In rt van dt gevallea ll0rden onrgeslAgeo; tvt. ool: 
cpleggers • ICTS-olatal.Ders. 

Tellllnals djn goad toegantelljt In n van de gevall• llja dt temlnals ~ telllljn ls de ontvltbllag van 
en de toegang ls duidelljt • beAltbaar over vtrbarde 111fJ111 llldert tlllktles op 81ft RSC 
aangegevea • aangegeven door bellegvljwing (• tellllnal) nlet ult te slulten. 

• duldelljt bertenbaar 1111 NII bord 1111 
• 1odanl9 lngerlcllt dat 

vndlt1111gens blDIICI X alnutan DI 

passeren poort aann.en blj plaats -r 
lading 110rdt overgeslagelt 

Terainals zljn 
bevelligd tegen 
dletstal/vernlellng 

Bet •ant,! ea de plats van de Volgeiis bet foetmstplan tmen ... 
temnals la Nederland ls tr 2 ISC'1 la ltd; 1 In bl; 1 la 
atgestal cp de behottte van de loord-n; 1 la Nlddel-n; 1 la z-n. 
aartt 

6.6 Laadteniij nm De vrljt laadtel11ij1 II ru1a De vrljt laadtenaljt bedna9t altljd I uur; 
voldoende hlervan llOrdt de tllllt blj 111Yn19 1119111 

dtljd cp de boogte gesteld. 

Vagens ll0rden cp atgesprotm Ill n van de fJ"allea ll0rden 1111ga 41P bet Bet Ujdstlp van genedlllldlng ls 
tljdstlp ui~ld afgesproten tljdstlp ul~ ot na · beplltllld YOOr bet al dan nlet 

genedaldlag tlant blllllll 1111r ui ..... ld onrsdlrlj4- ,an de vrlj • 
laadtellllja - --

6.7 Staangeldm De hoogtt van cit 1taaageldta II 
redelljt 

Blj OYtndlrljdlng van de vrlje Ill n Yan cit 9fflll• llOrdt III de tlat Blj ulUOllllerlDg w 1111 tllllt CII 
laadtenaljn IIOrdt ltlllgtld blj ovtrlCbrljdlDg YU dt vrljt laadteraljn ~ell r.s- Adlttle 
btrlbad - bedl1lg WI · f I la ' lltalag gebrlcllt YWJNldadal 
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···················-················-.......... ,---------------"!"--------··--··-····-----------------MLITEITSASPfO' BELIID IVIIJ1'fflSIJS! 

or-rtingea/ realiserhg/ pwm. 
nr aanduiding CIISChrij ving operatioaaliserlng toegestane u1 uooderingen uitvoerlag/ · I 

~141.Dg real .... ···········--····· ····---------------- .. ---··------·------- -I II Ill ff V YI m 
---
1. Vervoervaa goedenn 

VIII beheerspgit 
naar beheersp111t 

--- ---
1.1 Plllktuali tel t/ DI unkmlt·. Ill mtrlttijdtll lilUMIIWIIII H~I Ill n YIII dt 91Yailla 

bttmnmaarbeld IOW •t de tlant lfgesplllhll b:at dt 1191D billDea I ailutea 11 · • 
1IOrden aageleetd • IJl9lrllldeerd lfgespnm dlastngellllglt1jd III op dt 

plaatsna~; 
I.g.,. \llrtrltstaUoa n: Ill n na dt 
gevall• ffltritt de trtla b1- I ailutea 

De dl-tngeling 1s 1odaal9 op-
DI UJl9l9'NII dlmtngel.1Dglt1jd. 
laatal ,-lite IIIISluitlagea YOlgeas "1' II VliT II, art •••. 

14t11t dat dt geplude 1f19111· bednagt •xlaul 2t ,aa bet totala 1111tal 
overgangen kllmeQ IIOM gehaald ta rugeAII 1llgtlll per dag. ---------------------- --

7.2 ln!o1111tle tljdens De lll9tll tan tijdens hit "~ llj 1Mjklng l-tljd volgeas dl-tngellng lllt01111tlevenchlf!lng tljdeos 
hit vervoer / gelotaliaerd IDl'dea; dt tlat •14t ISG di t 1n n Y111 de 91¥1lla 1111 de ft1YOl1' mt 1111zlllllljk verbeterd 
blj l!vlj kingen 110rdt tljdeas bet gebela tlant; op Nnoet YID de tlant nrsdllft IISG door 1nYoer1ng MG, IIEIIM&S. -. 

procesvvloop IO 11111 aigelijk tegea - redelljke prljs lllt01111tle aatnot 
gelnfomeml lndlen aMjklngen • ,elblljfplaats lllgell 

optnden t.a.v. de 
plAMlng/geaaakte afspnken 

• toestand lading 

---- -------
7 .3 Schadevrij Coedenn III laCJIDS IIOrdlD loader In n YID dt gevall• llOldea dt vagtllS 

schade afgeleverd op de plaats schadevrlj afgeleverd 
VIII bestaaing op de plaits HD bestaaing 

---- --·------------------ ----- ------ ----- --
1.4 Y1illgheid Goedlrlll Ill 111<Je11S 1IOrden op la rt YIII de gevallea 110rdea regels ■.b. t . 

velllge vlj ze overgebncllt velllgbeld nageleetd. 
llllr de pJaats YID besteming 

MSG streeft aaar bet bebalen en behauleo MSG ls uiterlljt 31/12/1991 
YID 1111 Hlllgbeldsoertl.flc:aat 1n bet bedt vu een velllgheids-
voor bet vemer YID CJl'a&rlljke lltoft• certitlc:aat YOlCJIDS de VIM:1-nor■ --

7.5 Vervoersduur 11SG streeft aaar zoveel aigelljk ID rt ,111 de gtYllllll is tr sprue YIII 
verl>lndlngen dag l•>dag a CJ/of ft dag a-> dag 8-verl>lndingen III It .. 
dag A•> dig C da9 A•> dag C-verblndlngen -- - --

1.6 Clllooptljd De aalooptljd YID (P-)iageas P-llagel1■IDage bemdt dell op 
(P-)vagens 110rdt beheerst en tort opent!OMllsering 

gelx>\rlen 

Bui tenbedrlj fstelllngen YID 
(P-)iagens dja YID ■lal■ale 
duur en 110rdea aktlef belllll:t 

Tljdens hit vervoer tan 
iafo1111tle 110rdea YHStrett over 
de verbllj fplaats YID de 

. (P-)vagen 
--- ----- ---- ----- -· ------------- -----------------------------t ----------· ---- -

1.1 lbruaentbehandeling/ llotulentbebudelLDg leldt alet ID n YID de gevallen leldt ~t-/ 
douanebehandeling tot vertnglng YID bet tnasport doulnebeballdellng Diet tot -Yertr■glng YIII 

bet tnuport 
lbuaitebebandellng vlndt Op venoet ,111 de tlant venorgt n; 1n n 
desgevenst door IISG plaats YID de 91Yalla doulllebebandeling 

--- ------·------------- -----
8. Plait.sen en lessen 

goedennwagens 
---- --·----- ---
8.1 Plaat.sen wagens Zle sub 6.1 Zie m> 6.1 
...... ... -----------·-· --
1.2 ln!o1111tle blj lelangbebbeade( a) mt( CJ) ID n YID de gevllllll 110rdm de 111CJ1111 Bij te Hriaclltea lfvlfkingen 110rdt 

aanltcmt tljdlg gelafor■eerd over voorgaeld 1111 belaagbellbeade{n) de bellngbebblDde{D) dlntt 
aankmst lfl9III gelafor■eerd 

--- ---- --
8.3 l!leveria9 DI belangbebbende{ I) iiordt ID n .vu de gevalla mt de lelangbebbende 110rdt uiterlljk blj 

vervoersdolc1llentea/ blj untmst Ujdlg 1n bet bedt belangbellbende(a) dlnkt II llllkalst la bet plaatslng iagea 1D bet bedt 
douanebehandellng gesteld vu alle bij de lllldlng bed t gesteld ru de dotlMlten gest■l4 YID Ille blj de zendlag 

behorlllde dol:IM!tea beboruli clotl-.ten 
--- ------
8.4 q,enbare llpl 'n Openbare llpl'D djn goed Zle m> 6.2 

. toegankalljk en de toegang is 
duidelljk aangegeven 

Ope~ llpl 'n djn voonl111 
van voldoende outlllage 

0plllbm llpl 'D djn 
befflllgd tegea 
dlefstal/venlellng 

--- -
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------· ........... ···--·-,--------------------------,--······--······ .. ···••· .. -··-------·---MLiff!TSMftCT IIEL!ID 

nr llllduldlng mschrljvlng openUOlllilerlng 

.... .................... ··············---···------ rmwwrmw~••■■wwww 

I II Ill IY ---
vastgelegde specltlcatles 

--
8.5 Spoorunslultlngen Spoorunslul tlngen voldoea 1111 11, ldl 6.3 

de Iii de oveillllklmt 

lllll,ImTSEISlll 

opaertlngen/ rullserlng/ 
toegestue ul tzoaderlngen ultvw-lng/ 

~!ding 
wwwwa■■~ -·-··-··---·····--············ ··--·--····-· V YI 

., 

pllllll . 
I 

real ...... 
VII --

Vens
•lv 

VIII 

------ ---------- ------------------------- ----- -- -
8.6 Teralnals 

' 

- _,.. ___ ,.._,...,. __________ 
8.7 

8.8 
I 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

l.ostermljn 

Staangelden 

--
Hatnnsport 

Ha tnnsport door lfSC 

... --·-----·---------
Ill tnnsport door 
derde 

. ····-······-····-
O,erslag 

.. ----·--·--------

DI IDCiclltlng VII de temiaw 11, Id> 6.4 
ls afgestad op de behoefta ,11 
delllrtt 

Temnals lijn goad toegwelljt Zle Id> 6.4 
eo de toegug Is duldelljt 
augegeYeo 

Temnals lijn 
bevtlllgd tegeo dlefsW • 
Ytnilellng 

Bet 111tel eo de plats ,11 Zit Id> 6.4 ... 
tetain&ls In llederland ls 
1fgestal op de behoefte YU de 
lllrtt 

-------------------·-------- -- --------------- -
DI vrlje lostemjn Is rula Zit Id> 6.6 
voldoende 

Wagens Mirden op het Zle N> 6.6 
1fgesprcten tljdstlp ultgehaald 

DI hoogte van de steangeldea ls 
redelljt 

Blj OYtrschrljdlng van de mje Zie Id> 6.7 
losteraljn ~t staangeld 
bentend 

-------------- ------

Hogelljkheden aa natransport 
door ·11SG te lit. Yerwgtll dja 

Zit ad, 5.1 ... 
htlder en duldelljt naar de 
tllnt 9tcXD111loeerd 

Hatrusport geschledt tljdlg, Zle sdl 5.1 
sc:hadevrlj, velllg eo leldt ■let 
tot Yertnging YID de totale 
vervoersduur 

lfSC llcht de tllnt In over In te Zle mi 5.1 
vullen vervoersdotuaanta 
betreffende bet natnnsport en 
Yenorgt de ~t.. , 
desgewenst ieU 

lfSC ~•~rgt desgMDSt .. Zit Id> 5.2 
oonta'ct tussen de tlant • de 
natnnsporteur en treedt bleme 
ultslultend bealddelend op 

lndlen goederen door/ander Zle Id> 5,3 
.. ... 

YerantMlOrdelljtheld YID IISG 
Mirden overgeslagen gesc:bledt de 
oversl.lg schadevrlj, velllg • 
tljdlg; oversllg leldt ■let tot 
vertreglng YID de totele 
vervoersduur 
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·-···--······---·····--·-•-----'---------------------------, IVALITEITSASPECT IIELlm mr.mt1'SE1SD 

' ,.. __ .,.., 
oi-rtl.Dgea/ rea,11.serlng/ planll. 

IIC unduldlng mscbrljwlllg CJl)IRUcullllrlDg toegesune uitzODderlngea ult~ I 
~ldbg 1'111 

. -·················· ·····-····-····---··---·· ... -- ---···---···------·---···- ■----------II III 1' V VI VII tm 
-

10 A!handtllng 
en DUOl:lJ 

-
10 .1 Fattunrlng Fatlurea ia,rdea bimlea ndelljte lllllt oalnagt 11 IR RI de gevallea K.u.,. tlanlell die a1nder frequent 

tlj d na gereallseerd vervoer 1111 11W11111 1 Mind llllllt ,enoer wmlljt 1111 fatluur 11111SeD te oatvangea 
de tlanten toegstllll'd beefl platll,IMllllel .. flttmr 

ru:tunn zljn voor de tlant De fattuur bevat 11 IR na de 9fflllen 
heldtr tD goed leesblar ea aiacr1tli leesban lafomaUe, 1.0. in Ille 
beYatten de door de tlant gevallea: 
gewenstli nfenntles • lll01"l • 1111lll 11191111S 

• lll01"l goed ea tauge 
• venoarsdlbll 
•~nf-U• 
• betlillllgsmldlU• 

rattuna bwattea de julste aetto Ill IR RI de 9'ft1lll bent de flttuur de 1D lvt. bljtr.idt tDslen zljn 
le belll.ea bedrlgm; ~ bet CIOlltnct onr1■g t M 'llllo bedrlgm; duidtlljt gespeclflceerd 
oat,Jngt de tlant • bmo II n· RI de 9'ft1lll ID!dt de ndlttlt 
fatluur aet ndltilt ldlteraf ldlteraf m . b1- 1 Mind II flktwrdalul 

gerastltueerd - -------- ---- -
10. 2 Schade-afhlndtllng Uant ls voldoeade op de boogte lllllt -t la IR RI de 9fflllea tot wit blj De laraljn JOOr unvrug sdladt-

gabncbt over de ngels • zlcb aet scbldtclllll -t lltlld8II bimlea vtrgoedlng c.q • ....Wing sdlade 
proceduns die VID toepuslng walb laraljn bednagt 60 dagen 
djn .1 .g.v. sdlade. 

Als IISG sdlade CXJaStalaert IISG sttlt de tlant la IR YID de gevdltll op 
llOrdt de tllDt op de de boogle b1- lemlj1 J YID urd 111 
hoogte gesteld van de sdlldt, de cmang sdlldt ea ~ti• YOO!' 

01NIJl9 VID de sc:hade • de procasverloop 
axisequeotles voor bat varden 
procesverloop 

Klant ontvangt na In IR na de qe,allea oatvangt de tlant 
unvnag berlcbt bl.nnen laralj1 J 
scbadevergoedlng/waeldlng 
scbade berlcbt over de 
afhandellng YID de scbade 

Kl.ant oatvangt Ill rt . .YID de gevallea Olltvangl tlant 
de scbadevergoedlng ww- sdladevergoedlng b1- teraijD J DI 
hlj ncbt op beeft vooml IIIIIl>lj IClllllt oatstaid 

De hoogte YID de 
scbadeYergoedlng ls 1111 • 
111ulamgeboaden 

10. l KlachlafhlDdellng De tlant trljgt lllllt trijgt la IR Y11 de 9ffllllll ... 
scbrlftalljt nlktit YID b1- teraij a J 11 1Ddlealng Er Yilldt 0111lnle tllcbtngsl lntle 
NSG op IChrlftalljte of tlacltt • IChrtftlilljta nlktlt YID IISC pluts,' adl t.b. v. beltldsvw-1.ng 
IOOdellnge/telefoalscbe ID 1R YID de qetal.lel. 11 tlallt tevndeD over IISC 
logedltlldt tlacllt mt daarln de wljze 1Urop de tlacllt 11 at~ 
veraeld dt wljzt 1Urop cit 
klacbt ls 1f9ellandtld 

-------- --
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STAPPENPLAN 

versie deoember '90 

GOB DEREN 

OBJEKT PRQCES 

vervoersaarkt l 

doelgroep 2 

aanvraag 3 
otferte 

aanvraag 4 
vervoer 

overige 5 
vervoersbedrijven 

begin 6 
bp(bed.ieningspunt) 

· voor vervoer 7 
gereed staande 
wgs op begin bp 

voor plaatsing a 
gereed staande wgs 
voor eind. bp 

overige 
vervoersbedrijven 

9 

marktbeverking . 

acquisitie 

uitbrengen otterta/ 
afsluiten kontrakt 

voorbereiden 
goedarenvervoer 

voortransport • 

plaatsen en lad~ 
goedarenwagans 

vervoer ·van goederen 
per trein van 
bp tot bp 

plaatsen ~ losaen 
goederenwagens 

ms.transport * 

het geleverde 
produkt 

l o l afhandeling nazorg I 

PRODUKT 

beeld HSG op 
vervoaremarkt 

potentiele 
klant 

offerte/kontrakt 

geboekt vervoer 

gerealiseerd 
voortransport 

voor vervoer per 
train gereed · 
staande wagens op 
begin bp 

· voor plaatsing 
geread etaande 
wgs voor eind bp 

goederen op 
eind bp 

gerealiseerd 
natranaport 

tevrec1en klant/ 
potentieel NS 
goedete.nvervoer 

• Het .plaatsvinden van deie stap is afhankelijk van beleid NSG 

11 



TSJOOrl egemplacement Ame ,r. Bijlage 4, Het spoorw 

.,_--:--------:- ______ .:,_ 

. . c:===_;_;,, "c::::J 

EJ 

~'"':::..-

. ,. 
/ . 

AMSTERDAM 
. -----::: --__ ::::::::::-

-
-.:. ---~-:_~ . .................... ..._-.... ..._--... 

/ ::--.. -..::::--~ 
/ --- ~~~ ,' --::::--- --~::::::-,::: , ---~::--=e.-...... --:--

$ - ~ ~ . ~ - . ::::.:::::::: . 
---...._~ 

UTRECHT 

HEUVELSPOREN 

ZANDERIJ 

ZWOLLE \ i 



Bijlage 5, Een vrachJbrief 
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Bijlage 6, Het beremmingsstaatje 

Treinnummer: 

BEREMHIHGSSTAATJE Treinsamenstelling wijzigde 
te 

Hoogst toegelaten snelheid 

Op: 3 Van: 

Haar: 

14 

0 

1 

4 

5 

Aantal getrokken 
voertuigen 1): 

6 Aantal voertuigen 7 
met gevaarlijke 
stoffen. 

Aantal assen getrokken 8 
voertuigen 1) : 

Leeg : 
Beladen: 

Getrokken · 
gewicht 1): 

Gewicht van 
trekkende lok('s) 

Totaal treingewicht 
(11+1 ) : 

Getrokken 
remgewicht l); 

Remgewicht van 
trekkende lok('s): 

t 

t 

t 

t 

11 

t 

12 
t 

13 
t 

14 
t 

15 

Toegestaan maximaal gewicht 

t 

Hummers van trekkende lok('s) 

1 

2 

3 

4 

t t Gegevens van de opzendlok('s) 

Totaal remgewicht 
(14+15): 

Aanwezig 
Rempercentage: 

Benodigd 
Rempercentage: 

Aanwezigheid. ~*) 
treinpersoneel. zonder 

t 

% 

16 
t 

17 
% 

18 
% 

19 

Bijzondere mededelingen of opdrachten 

Nummers van 

1 

2 

3 

4 

*)doorhalen wat niet van toepassing is: 1) incl opzendlok('s): 
totaal remgewicht {vak 16lx 100 , 

2). Rempercentage =totaal treingewicht 

conform M. 1727/NS 1991 

naar beneden afgerond 
op hele % 

naar 

9 

t 

10 

20 

21 



Bijlage 7, De Wagenlijst IS 

WL-01 

'54363 KFH AMF 180393 23.29 AZ 

UNR I.J.AGENl<ENMERK WGST A LEN ar rGwGGW U-ST A-ST AG 82 GEVI Sl!O GEAORESS+PLPUNT 
01 11"87 39992'5 0- 1· RES 4 199 11 . 78 48 · ERP OOZG lj'j 80-OSNABRUCK 
0·2 1180 .3938',08-3 RES . 4 ·199 11 78 c; 1 ERP ODZG 'j'j 8 0-OSNA.BRUCK 
OJ 1187 }998737-8 RES 4 199 11 78 48 ERP -OOZG 'j'j 80-OSNABRUCK 
04 1187 3940',24-9 RES 4 199 1.1 79 48 ERP OOZG 'j" 811-OSNABRUCK 
0'5 1180 3937703-1 RES 4 199 11 79 'j'j ERP OOZG 'j'j 80-OSNABRUCK 
06 1187 3942191-? RES 4 199 11 79 48 ERP OOZG 5', 80-OSNABRUCK 

07 1187 3997376-6 RES 4 199 11 -78 48 ERP ODZG 'jlj 80-OSNABRUCK 
08 4084 9',91501-4 t.lUS 2 106 82 27 25 RTD ZL 60 46 E*R* 
09 4084 9532804-4 WKS 2 107 82 27 19 MT HLMI.J 44 40 CIJPL 
10 4084 9',3283',-8 I.JKS 2 106 8'2 2 0 12 MT HLMW 44 41) CIJPL 
11 4084 9513736-1 I.JGS 2 107 82 14 13 MT TBW 46 · 40 CIJPL 
12 4084 9'513783-3 t.JGS 2 141 82 16 16 :Mr HLMW 44 41) Ct.JPL 
13 4084 9'536011-2 WKSZ 2 118 60· 12 12 RSO AMFW· 61 WPL 
14 4084 9532324-3 t.lKSU 2 134 8'2 . 21 24 H~JB ZL ·60 REGIO N/O 
15 4084 9'.,32271-6 l,IKSU 2 134. 60 12 13 HUB AMFI.J 61 IJC:RKPLAATS 
1.6 0185 331)04',',-4 l(S 2 139 8'2 37 '27 RSOG Lt.I 67 6 0 REGlO NRD 193 
17 0180 3335480-6 KBS . 2 140 82 =~7 27 RS(;)G LW 67 60 REGIO NRD 193 

18 0180 3335215-6 1<8S 2 140 82 38 25 RSOG LW · 67 6 0 REGlO NRD 193 
19 0180 3341824-7 KBS 2 140 82 37 25 RSDG LI.J 67 60 REGIO NRD 193 
20 0186 3330385-6 K8S 2 140 8'2 38 23 RSOG LI.I 67 60 REGIO NRO 193 
21 0187 33i3488-8 KS 2 1 :39 82 38 24 RSDG LW 67 60 REGIO NRD 19J 
'22 · 3387 4540752-2 SGS 4 1 97 31 50 50 RSOG AMCT 5'2 6 0 AGN llC/ALMELO 
23 3380 7866404-6 ZAS 4 16lf 03 ?0 19 OT BDL 47 60 80 1 830 A*K* Z*O* 
'2 4 0lf:14 127'2769-7 GS 2 106 80 11 12 RTNG ur 41) cow 
'2'3 4084 9536240-7 WKBS 2 1 3 9 82 1j 13 RTD UTN 40 S* L*B* 
26 4084 9536'276-1 t.lK8S 2 139 82 14 13 RfO UTN 40 S*L*B* 
27 3384 4727323-0 SLPS 4 199 03 27 23 BOT AMF 60 66 G R V A 
'28 3384 4727207-? S1..PS 4 1.99 o:s 27 23 BOT At:1F 60 66 G R U _A 

29 3384 4727324-8 SLPS 4 199 (13 27 23 BOT AMF 60 66 G R u A 
31) 3384 4727231-5 SLPS 4 199 03 27 23 BOT AMF 60 66 G R u A 
31 }184 6652113-1 FALS 4 135 40 26 32 BUHC AMFW 61 RET U VI SE 
32 2184 4432216-6 L.GS '2 141 60 1 ·2 11 FO AMFl,1 61 IJPL 
33 1187 3940'336-} RES 4 199 60 2 5 25 FO AMFt.1 61 t.lPL 
34 2184 4432068-1 LGS '2 141 61) 1'2 ll FO ~MFIJ 61 '11PL 
35 0184 1:,522017-0 ES 2 90 60 12 12 FO AMFt.l 61 J,JPL 
36 3387 7919523-3 ZAS 4 11:! '? 03 "}lj 3i; FO AMFW 61 . 60 2} 1965 L,.IPL 

TAl,I BEL LEE A LEN ·rGt.1 GGbl TAI.I MET GEUAARLYKE STl.ll="FEN 
36 ?.2 14 104 ?61 1258 94':i 2 
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Bijlage 8, De Heuvellijst 16 

HL 

'7436"5 l<FH AM~ 181)}9:i - AZ 

SNR i.tAI;ENKENMER1< . MGST A LEN BT TGl,1 GGW A.STAT Ar; Bl. (-;E.Ul STlO 
56 1187 3999250-1 RES 4 199 --: 11 .. 7_8?. 48 OOZG c;5 

1180 39385llf.i-J RES 4 199 11 778 51 OOZG 'j', 

1187 3998737-8 RES 4 199 11 702 48 OOZG ·55 
1187 3.941)Cj?.4-9 RES 4 199 11 793 48 OOZG 5'? 
1180 3937703-1 RES 4 199 11 787 55 ODZG 55 
1187 3942191-5 RES 4 199 11 792 48 OOZG ~., 
1187 3997376-6 RES 4 199 11 · 78.?. 48 ·OOZG 55 

'54 4084 9591501.-4 t,.IIJS 2 106 82 273 2i; ZL . 60 46 
HLl,J ,4084 95:~2804-4 . 1,.IKS 2 107 82 · 270 19 HLMl,i 414 40 

4084 9',3?.8 3-5:-8 '1ll<S 2 106 8'2 198 12 HLMW 44 40 
f.,8 4084 9513736-1 L.IGS 2 107 82 136 13 . TBl,J 46 40 

HU.,1 41)134 951378}-} 1,11:;s '2 141 82 163 16 Hl.Ml,J · 44 40 
73 4084. 9536011-2 l,H<SZ 2 118 60 · 117 . 12 AMFW 61 
',4 41)84 953?.324-3 1,.ll<SU 2 134 02· ', 208 24 ZL 60 
:-r~ 4084 9532271-6 I,U<SU 2 134 60 122 L~ AMFIA.1 61 
'5 7 0185 3J(l04'55-4 l<S 2 139 8'2 "365 ?..7 LW 67 60 

0180 :n}54B0-6 1<8S '2 140 82. 371 27 LW 67 6 (I 

1.1180 } 3 :~5'215-6 K8S 2 \41) 82 }82 ?.5 Lid 67 60 
0180 :3341824-7 KBS 2 140. 82 373 25 LI.J 67 60 
0186 }331)38?-6 l<BS '2 140 82 · 375 2} Ll_,I 67 60 
0187 3313488-8 KS 2 139 82 377 ;24 ·- LIJ.I 67 60 

'78 3387 4',41)75'2-?. SGS 4 197. 31 502 50 AMCT t; ·,?. 60 · 
53 3380 7866404-6 .ZAS 4 160 03 199 19 ·aoL 47 60 80 1830 
',l 0184 1272769-7 GS 2 1,06 80 110 1·i UT 40 
?9 4084 ·9536240-7 1.,.11<8S 2 139 82 · 1.~H 13 UTN 40 

4084 9'> 36'2)'6- l L.ll<'BS 
.. 

2 1}9 8'2" 131 1} UTN 40 
GF.'A 3384 472·732:~-0 SLPS 4 199 03 268 23 AMF 60 66 

3J84 4 7'2 7';,~ 0 7-5 SLPS 4 199 Q} '268 23 AMF . 60 66 

3384 4727'.524-8 SLPS 4 199 03 . 266 23 AMF 60 66. 
3384 4 7272 :~ l - 5 St.PS .4 199 03 268 23 AMF 60 66 

73 3184 665211 :~-1 FALS 4 135 40 261 32 AMFW 61 
2184 443'2216""'.6 LGS 2 141 60 116 11 AMFW 61 
1187 3940536-3 RES 4 199 60 '249 25 AM.FI.J 61 
2184 4432068-1 LGS 2 141 60 116 fJ AMFW 61 
0184 5522017-0 ES 2 90 60 117 12 AMF.W. 61 
:n07 7919523-3 ZAS 4 185 03 347 35 AMFW fl 61) '2 -~ "1965 



Bijlage 9, De "oude n verlragingsstaat SGT 

HS/EP. 

Rayon: Amers(oort. 

Post T. Datum Q9fta@stat1on Ailiersfoort Code · 600 

T1jdst1p t2,. k14' uur tot uur. 

17 

VERTRAGINGSSTAAT .S.G.T. NB: Ona 04.00 uur n1euwe staat pakken!! 

VERTRAGING VERTRAGING 
TREINNUMHER TREINNUMMER 

AANKOHST VERTREK AANKOHST VERTREK 

----· 
-- ---

-
--s -- -

---· --
s 5 · ----·· -s ~ ---
<S"' 

~ 

---· -----,,--

~ I l-

De meetpunten zijn: Amersfoort (code 600) Baarn (code 6t3) Hilversum (code 612). 

De vertragingscodes zij o.a.: 888 voor opgeheven treinen. 

999 voor opgeheven goederentreinen b1j gebrek aan uagens. 

777 bij een ernstig ontregelde treinenloop. 



Bijlage 10, De "nieuwe" vertragingsstaat SGT 18 

N.S. Denk er aanl 11 

Rayon Amersfoort 

Proces Tre1nd1enst. 

Noteer de juiste dat_um van de gr;afische Sporenstaat 1111 

Vertragingsgegevem1 van ~6 dag <)_ 1 ._Ft-tv...O. Q. ; 1995(datum) 

T1jdst1p /'f "° uur tot O L<. "'° uur. 

VERTRAGINGSSTAAT S.G.T. NB: Om 0~.00 uur nieuwe staat pakken!! 

VERTRAGING VERTRAGING 
TP.EINNUHMER TREINNUHHER 

AANKOHST VERTREK AANKOHST VERTREIC 

£;51 /Le 14 12 L-< I - ~ 
I 

I ~b<;~ 'S 5 S)- 6 J '.:l 
I ' : 

q54bb ID - S'26'2."3 3o - r-- 10 

'2. "34 :\- lo cY C:::..8 '1~0 '1.o I c:; , 

<}<;';:\h, s -
I 

~hhn s ½ 

~'S 6 <; "3 3 

16~ b lo 

l + 6 ~ ➔ b 
I 

'2 '] '---< '2. 3 ~ 

s 66 :s 6 I.::, 

c_ (t""'\6~ L( L 

s 6 <; .. - Li 

·• I 1o· (:, ) - L-( 

c::; <,, 61 \ - I <=> . . 

'Sy( 6 I 11 -, 

De meet!)unten z1jn: Amersfoort (code 600) Baarn (code 613) H1lversum (code 612). 

De vertragingscodes zij o . a.: 888 voor opgeheven treinen. 

999 voor opgeheven goederentre1nen bij gebrel< aan "agens. 

777 bij een ernstig ontregelde treinenloop. 

-



Bijlage 11, Meet[ormulier ncon-ectheid van wagenlijstn . 19 

Datum: 

nr treinnummer aankomsttijd a b C d e 

Sommeer alle kolommen 
A B C D E 

B+C+D+E 
Percentage foute -wagenlijsten: * 100% = 

A+B+C+D+E 

Opmerkingen en/of bijzonderheden: 

Hoe in te vullen: 1 Streep de foutcode aan waar sprake van is. 
2 Sommeer de verschillende kolommen en bereken het percentage 
foute wagenlijsten 3 Vermeld eventuele bijzonderheden. 



Bijlage 12, Meet[onnulier "Correctheid van documentatie" 20 

! 

I Datun: 
Treirvumners 

percentage I 
I aanwezig I 

i 

i Aanwezigheid van: i 
I I 

I * Berenmingsstaat I 
I I i 
I * Adres I I 
i i 
l * \Jagenlijst I 
! i I Aantal wagens I 
I docllllenten verplicht I I I 
i i I i 
I \Jaarvan aanwezig I 1. l I 
i i I i 
t (evt. aantal teveel) I I I I I 
i i 
I Totaal aantal wagens met verplichte aanwezigheid van docllllenten l I 
i i 
I Daarvan waren er aanwezig , I 
I ! 

Percentage wagens zonder docllllenten 

Opmer)<ingen 



Bijlage 13, Meet[onnulier "Ontkoppelen volgens heuvellijst" 21 

Datum Treinnr Ontkoppelpunten Fouten Oprnerkingen 

/ 

. 

/ 

) 

·11 

lf 

,r 

II 
Som I II 



Bijlage 14, Meet[ormulier "tijdigheidsaspecten" 22 

I Datum: Treinnr: Spoor: I 
Gebeurtenis Tijdstip 

1. Aankomst documenten 

2. Aankomst treinloc 

3. Aankomst machinist 
-

4. Vertrektoestemming 

5. Werkelijke vertrektijd 

6. Geplande vertrektijd 

Kwaliteitsaspecten norm afwijk 

:3'.1 Tijdigheid document en (6) - (1) 

4.1 Tijdigheid treinloc (6)-(2) 

5.1 Tijdigheid machinist (6)-(3) 

6.1 Tijdigheid ; 

vertrektoestemming (6) - (4) 

Afwijking van de 
geplande vertrektijd (6) -·cs) 

I 
Opmerkingen en/of bijzonderheden: 

I 



Bijlage 15, Verzamelstaat tijdigheidsaspt;cten 23 

Datum: norm gehaald? 

documenten treinloc machinist toesternming 

nr. treinnr ja nee ja nee ja nee ja nee 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 I 

8 

~ 

10 

11 

12 

13 

14 

I Aantal: I 
percentage I IOI II I niet gehaald= 



Bijlage 16, Bet onregelmatigheidsrapporl 24 

ONRBGBLMATXGHBJ:D·sRAPPORT VL J\MBRSFOORT 

. Van: wo,:,nsdag ••• d.d. 17 . .:.03-1993 •• ~ (van 09.00 2, .• 00 uur) 

Log-:naanvak-'Oorzaak'Omsohrijving 1 Mat.nr.:~tpl+nr 
boeklen/of train . 
nr. :station en vtg 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

I 

1 Amf . 
11.20 

Amf 
11.58 

I 
I 
1 Hvs 
12.52 

Empl-:-Pt 
15.30 

I 
1Amf 

I 
I 
I 

18.15 

BsmZ/ 
HvsN 
21.30 

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 

49105 
12 1 

1656' 
51 

743 
27 1 

5777 

Laat voorplaatsen lok en 
geree~ maken ~rein. 

Problemen centrale deur
sluiting. 

I . 
I 
I 
I 
I 
I 

:Afrangeren def. stel. 
I Warme· aspot.: 

I 
I 

Alle .tr met 
vrouw langs 
km 39;4_ 

lastg VR i. v. m. : 
de baan t.h •. v. : 

lCMK k.g.g. 
I 
I 
I 
I 
I 
I :Einde: 15.S0 _uur. 

:Persoon meegenomen door . Sp.: 
I . 
I 
:onwel geworden reiziger op 
1 het -le perron. · 
Per ambulance vervoerd naar 
ziekenhuis i•oe Lichtenberg" 

Om 21.30 uur reed tr 5777 
op vrije baan t~h.v. km 
26.7 een persoon aan • . 
Persoon werd daarbij gedood 

1 Nevenspoor berijdbaar met · 
: lastg VR._ · 
:vtg oplopend tot 30 min. 
:wachtdienst k~g.g. 
:spoor BsmZ-HvsN om 22.55 
:uur weer in dst gegeven. 
1Tr. 5785 Asd-Ut opgeheven. 

I 

(vol 1.) : Mon I He 

4021 
4231 

4035 

I 
I 
I 

lEhv 
:16 
I 
1 Lls 

6 

Amf 
6 

Zl 
122 

RM Vv Ehv 
t.k. 

Hfd 
3 

:Es 
:sJ 
I 
I . 
1 Amf · 

I 
I 
I 
I 

11 
Lw 
15 

PM Rd 
1592 

:Asd 
:105 
I 
I 
:PM Trdst 
:uo 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• I 
I 
I 
I 




