
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het binnen planning en budget realiseren van werkzaamheden in een buitendienststelling bij
zowel spoor- als wegverkeer door de projectorganisatie

Braspenning, T.P.A.

Award date:
2014

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2434bc20-e2c8-4dd2-a01c-94c7d7297ed1


 
 

 

“Het binnen planning en budget 
realiseren van werkzaamheden in een 

buitendienststelling bij zowel spoor- als 
wegverkeer door de projectorganisatie”

 
 

Rotterdam
Verbreding A15 Maasvlakte - Vaanplein

AFSTUDEERRAPPORT

 



  “Het binnen planning en budget organiseren van buitendienststellingen van zowel 

spoor- als wegverkeer door de projectorganisatie” 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

AFSTUDEERRAPPORT 

T.P.A. Braspenning 

 

“Het binnen planning en budget organiseren van 

werkzaamheden in een buitendienststelling bij zowel spoor- als 

wegverkeer door de projectorganisatie” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de 

Masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als 

toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, 

resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern 

gebruik geschikt te zijn. Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder 

onze toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt 

 

Master of Science opleiding ‘Architecture, Building and Planning’ 

Master track Construction Technology 

Faculteit Bouwkunde 

Technische Universiteit Eindhoven 



Afstudeerrapport 

T.P.A. Braspenning 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Universiteit Eindhoven A-Lanes A15 

Architecture, Building and Planning  A-Lanes A15 Civil vof 

Building Construction Technology 

 

Postbus 513 Keet Botlekbrug, Oost 

5600 MB Eindhoven Venkelweg 64 

Vertigogebouw 3196 KJ Vondelingenplaat 

 

T: 040 247 3960 

F: 040 245 2432 

E: secretariaat.b@bwk.tue.nl 

 

 

 

 

Naam : Braspenning, T.P.A. 

Email : t.p.a.braspenning@student.tue.nl 

ID nummer  : 0588822 

Telefoon : +31(0)6 11 92 22 88 

 

Hoofdbegeleider : dhr. C.M. de Bruijn 

Email   : c.m.d.bruijn@tue.nl 

 

Medebegeleider : dhr. E.W. Vastert 

Email   : e.w.vastert@tue.nl 

     

Bedrijfsbegeleider : dhr. M. van Rijckevorsel 

Email   : m.v.rijckevorsel@a-lanes-a15.nl 

  



  “Het binnen planning en budget organiseren van buitendienststellingen van zowel 

spoor- als wegverkeer door de projectorganisatie” 

 

 

 

3 

Voorwoord 

Dit rapport betreft het eindrapport in het kader van mijn afstudeerproject aan de Technische 

Universiteit Eindhoven, mastertrack Architecture, Building & Planning, afstudeerrichting Construction 

Technology. Het afstudeerproject richt zich op het voorbereidingsproces van buitendienststellingen 

van zowel spoor- als wegverkeer. Dit rapport geeft een volledige beschrijving van het 

afstudeeronderzoek en de resultaten daarvan.  

 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken voor het uitspreken van een woord van dank aan 

een aantal personen die me hebben bijgestaan en ondersteund gedurende dit afstudeerproject. Op de 

eerste plaats zijn dat de begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, in de personen van 

Cor de Bruijn en Eric Vastert. Ook wil ik Marius van Rijckevorsel bedanken voor het bieden van de 

gelegenheid tot afstuderen op zijn project en in zijn organisatie, maar ook voor de verschillende 

begeleidingsmomenten die gedurende de looptijd van het afstudeerproject hebben plaatsgevonden. 

Ook de overige projectmedewerkers van A-Lanes A15 Civil hebben ieder op een eigen manier een 

bijdrage gehad in het succesvol afronden van het afstudeerproject. 

 

Ook had ik zonder de onvoorwaardelijke steun van mij ouders en mijn vriendin dit afstudeerproject 

nooit tot een goed slagen kunnen brengen. Zij zijn dan ook van grote waarde geweest gedurende mijn 

studie en mijn afstudeerproject, waarvoor ik hen erg dankbaar ben. 

 

Gilze, juni 2014, 

Tim Braspenning 

  



Afstudeerrapport 

T.P.A. Braspenning 

 

4 

Samenvatting 

In Nederland worden regelmatig bij zowel spoorwegen als rijkswegen werkzaamheden uitgevoerd in 

de directe nabijheid van het verkeer. Om de veiligheid van zowel de infragebruikers als die van het 

uitvoerend personeel te waarborgen, dienen voor deze werkzaamheden buitendienststellingen te 

worden aangevraagd. Hierbij omvat een buitendienststelling van het spoor het afsluiten van een 

bepaald (deel van het) spoortraject voor het spoorverkeer en een buitendienststelling van rijkswegen 

het afsluiten van (delen van) de rijksweg voor wegverkeer. In de praktijk blijken deze 

buitendienststellingen niet te verlopen zoals gepland. Om dit probleem beter in kaart te brengen is een 

onderzoek opgezet bij projectorganisatie A-Lanes A15 Civil. 

 

In eerste instantie is binnen de projectorganisatie geobserveerd en geanalyseerd hoe 

buitendienststellingen werden voorbereid en uitgevoerd. Uit deze analyse is gebleken dat het 

probleem zich voordoet bij het voorbereiden van buitendienststellingen en niet bij het uitvoeren van 

werkzaamheden in een buitendienststelling. Dit heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid 

annuleringen van buitendienststellingen, omdat het voorbereidingsproces niet voldoende beheerst 

werd. Uit de analyse is gebleken dat dit veroorzaakt werd door het te laat opstarten van het 

voorbereidingstraject, het ontbreken van de integraliteit tussen de betrokkenen in het 

voorbereidingsproces en een niet goed ingerichte informatiestroom. Uit voorgaande beschrijving is de 

volgende probleemstelling voortgekomen: 

 

 

 

De probleemstelling heeft als basis gediend voor de doelstelling, welke het afstudeerproject richting 

heeft gegeven: 

 

 

 

Onderzocht is hoe het voorbereidingsproces van buitendienststellingen van zowel spoor- als 

wegverkeer tot op heden werden georganiseerd door de projectorganisatie. Ook is in kaart gebracht 

Probleemstelling 

 

“Doordat gedurende de voorbereiding van werkzaamheden in de buitendienststelling de 

integraliteit tussen de betrokken partijen ontbreekt, het voorbereidingstraject te laat is opgezet en 

er niet de juiste informatie/documentatie voorhanden is, lopen de werkzaamheden in de 

buitendienststelling uit en veroorzaken zo een tijdoverschrijding van de planning, een uitloop op de 

overallplanning en aanzienlijke faalkosten.” 

Doelstelling 

 

“Het opzetten van een hulpmiddel ten aanzien van de organisatie van buitendienststellingen (zowel 

spoor- als wegverkeer), waardoor de werkzaamheden in de buitendienststelling binnen planning 

en binnen budget worden gerealiseerd.”   
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hoe dit proces bij de infrabeheerders is ingericht. Met name is er gekeken naar de invulling van het 

voorbereidingsproces, wie er betrokken is bij het voorbereidingsproces, wat de doorlooptijd hiervan is 

en hoe de informatiestroom is ingericht. Dit heeft geresulteerd in een processchema, waarbij het 

proces van zowel de projectorganisatie als de infrabeheerders is weergegeven.  

 

Ter verbetering van de integraliteit tussen de betrokkenen in het voorbereidingsproces, het tijdig 

opstarten van het voorbereidingsproces en de inrichting van de informatiestroom, is een internetportal, 

genaamd ‘BDSportal’, ontwikkeld. Hierin zijn als basis de processen van de projectorganisatie en de 

infrabeheerders verwerkt. De functie van dit hulpmiddel is tweeledig: het hulpmiddel genereert het 

benodigde voorbereidingsproces op basis van ingevoerde gegevens enerzijds en anderzijds 

ondersteunt het de gebruiker in het voorbereidingsproces door deze actief te herinneren aan zijn 

taken en verantwoordelijkheden in het proces. Alle betrokkenen in het voorbereidingsproces hebben 

toegang tot de aangemaakte buitendienststelling in de internetportal, waardoor ze te allen tijd inzicht 

hebben in de status van de voorbereiding van de buitendienststelling. Doordat ‘BDSportal’ tevens als 

informatiesysteem functioneert, wordt de informatiestroom beter beheersbaar en controleerbaar 

gemaakt. 

 

Het ontwikkelde hulpmiddel is vervolgens zowel theoretisch als praktisch getoetst. De theoretische 

toetsing is gedaan aan de hand van het opgestelde Programma van Eisen. Geconstateerd werd dat 

aan alle opgestelde eisen werd voldaan. De praktische toetsing heeft plaatsgevonden bij zowel de 

projectorganisatie als de spoorbeheerder. Binnen de kaders en grenzen van het afstudeerproject was 

het helaas niet meer mogelijk om het hulpmiddel bij de wegbeheerder te toetsen. Uit de praktische 

toetsen kwamen verschillende opmerkingen en aanvullingen naar voren. Deels zijn deze in het 

hulpmiddel meegenomen en deels zijn deze als aanbeveling in dit rapport gedaan. 

 

De doelstelling van het afstudeerproject om te komen tot een hulpmiddel wat een tijdige start, een 

goede integraliteit onder de betrokkenen en een verbeterde informatiestroom in het 

voorbereidingsproces garandeert, is behaald. 
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Summary 

In the Netherlands, work activities in the close presence of railway tracks or highways are often being 

carried out. To ensure the wellbeing of the users of the infrastructures as well as the construction 

workers, it is required to decommission the infrastructure. This means the temporarily closing off(parts 

of) the railway track or the highway. As it turns out, these temporarily closures of infrastructure are not 

being carried out as they are planned to. In order to analyze this problem, the process of the 

preparation and execution of a temporarily closure of an infrastructure has been studied at the project 

organization A-Lanes A15 Civil. 

 

First of all, the actual approach of the project organization concerning the temporarily closure of 

infrastructure has been observed and analyzed. This pointed out that the problem is being caused in 

the preparation process of temporarily closures and not in the execution process. This resulted in a 

huge amount of cancellations of temporarily closures, because of the fact that the preparation process 

was not being managed well. The analysis pointed out that this was caused due to a delayed start-up 

of the preparation process, the lack of integrality between the stakeholders in the preparation process 

and an inefficient document flow. This resulted in the following problem definition for the graduation 

project: 

 

 

 

The problem definition is the basis of the goal definition, which has guided the graduation project: 

 

 

 

The actual approach of the project organization towards temporarily closures of infrastructure has 

been investigated. Also the approach of the infrastructure managing parties has been investigated. 

Especially the organization of the preparation process, the stakeholders within this process, the 

planning of activities and the document flow within this process have been analyzed. This resulted in a 

process scheme, which shows the organization of the preparation process from the project 

Problem definition 

 

“During the preparation process of work activities in a decommissioned infrastructure, the 

integrality among the project members was missing, the preparation process has been started up 

to late and the information flows aren’t efficient arranged. This caused a delay to the work activities 

in a decommissioned infrastructure and thus a delay in the overall planning and error costs.” 

Goal definition 

 

“Generating a tool with regards to the organization of work activities in a decommissioned 

infrastructure, which ensures a controlled preparation process, so that the work activities are being 

realized within planning and budget.”  
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organization as well as the organization of the preparation process of the infrastructure managing 

parties. 

 

To improve the integrality between the stakeholders in the preparation process, the timely start-up of 

the preparation process and to make the document flow more manageable, an internet portal, 

‘BDSportal’, has been developed. The actual approaches from the project organization as well as the 

infrastructure managing parties have been used as a basis. The internet portal has a double function: 

it generates the desired temporarily closure preparation process based on the entered data on the one 

hand and it guides the stakeholders through this process on the other by actively reminding the 

stakeholders each to their tasks in the preparation process. All stakeholders have access to the 

internet portal, so they have an impression of the actual status of the temporarily closure at all times. 

Given the fact that the internet portal also functions as information management system, the document 

flow becomes more controllable and manageable. 

 

The developed tool has been tested theoretically as well as practically. The theoretical test has been 

performed based on the composed Program of Demands. This test pointed out that all composed 

demands have been processed in the tool. The practical test has been performed by the project 

organization as well as the railroad track managing party. Given the boundaries of the graduation 

project, unfortunately it was not possible to test the tool with the highway managing party. Both 

practical tests resulted in some remarks and additions. These are partly processed in the tool and 

partly given as a recommendation in this report. 

 

The goal definition of this graduation project to develop a tool which guarantees a timely start-up of the 

preparation process, enlarges the integrality among the stakeholders in the preparation process and 

ensures a more controllable and manageable document flow, has been fulfilled. 
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1 Inleiding 

Dit rapport vormt de afsluiting van het afstudeerproject van de master Architecture, Building and 

Planning van de Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting Construction Technology.  

 

Het afstudeerproject is ingedeeld in drie fasen: particeperen en observeren, onderzoeken en 

ontwerpen. De eerste fase, het masterproject ‘Participerend Observeren’ is uitgevoerd op dit project 

tussen september 2013 en november 2013. Hierbij is het bouwproces van het transporteren en 

monteren van prefab betonnen balken in een buitendienststelling van de Botlektunnel geobserveerd 

en geanalyseerd. De hieruit voortgekomen knelpunten zijn in de onderzoeksfase verder onderzocht en 

in kaart gebracht. Vervolgens is in de laatste fase, de ontwerpfase, een oplossing ontworpen voor het 

geconstateerde en onderzochte probleem. 

 

Het afstudeerproject is uitgevoerd bij de projectorganisatie A-Lanes A15. Deze projectorganisatie is 

verantwoordelijk voor het door Rijkswaterstaat aanbesteedde project ‘Verbreding A15 Maasvlakte-

Vaanplein’. Onderdeel van dit grote project (aanneemsom circa € 1,5 miljard) is het ontwerp en de 

bouw van een nieuwe Botlekbrug. Eenmaal gereed en functionerend zal dit één van de grootste 

hefbruggen van Europa worden. De locatie van de nieuwe Botlekbrug is gelegen tussen de huidige 

Botlekbrug en de Botlektunnel. De bestaande verkeersaders (rijksweg A15, havenspoorlijn en de 

vaarroute) dienden tijdens de bouw van de nieuwe Botlekbrug gewoon open te blijven. 

 

Dit afstudeerproject is in eerste instantie opgezet en uitgevoerd ten einde van het behalen van het 

doctoraal examen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarbij is gestreefd naar het 

ontwikkelen van een oplossing welke voor de projectorganisatie ook daadwerkelijk bruikbaar is. 

 

Dit rapport beschrijft zowel de projectorganisatie en het onderzoeksproject, als het uitgevoerde 

onderzoek en de ontwikkelde oplossing.  
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2 Werkzaamheden aan het spoor- en wegennet 

2.1 Projectorganisatie ‘A-Lanes A15’ 

Opdrachtgever van het project ‘Verbreding A15 Maasvlakte – Vaanplein’ is Rijkswaterstaat. Zij hebben 

het project in de vorm van een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) in de markt gezet en 

uiteindelijk gegund aan het consortium A-Lanes A15. Dit is een samenwerking tussen de bedrijven 

Ballast Nedam Concessies, Strabag, Strukton Integrale Projecten en John Laing Investments. Het 

consortium A-Lanes A15 heeft vervolgens het ontwerp-, bouw- en onderhoudsgedeelte van het project 

in de vorm van een DBM-contract aan A-Lanes A15 Mobility verleend, wat een samenwerking is 

tussen Ballast Nedam Infra, Strabag Bouw & Ontwikkeling en Strukton Civiel Projecten. 

 

Rijkswaterstaat

DBFM ContractDBFM Contract

A‐Lanes A15 B.V.

Ballast Nedam Infra B.V.

Strabag Bouw & Ontwikkeling B.V.

Strukton Civiel Projecten B.V.

DBM contractDBM contract

A‐Lanes A15 Mobility vof

Ballast Nedam Concessies

Strabag AG

John Laing Investments Ltd.

Strukton Integrale Projecten B.V.

A‐Lanes A15 Civil vofA‐Lanes A15 Roads vof A‐Lanes A15 M‐Co vof CS A15 vof
 

Figuur 1 | Organogram van de projectorganisatie verantwoordelijk voor de gehele projectscope 

 

A-Lanes A15 Mobility is onderverdeeld naar disciplines (divisies).  Zo is ‘Roads’ verantwoordelijk voor 

de wegenbouw binnen het project, is ‘Civil’ verantwoordelijk voor alle civieltechnische werken, is ‘M-

Co’ verantwoordelijk voor het gedeelte beheer en onderhoud en is ‘CS A15’ verantwoordelijk voor het 

ontwerp. 
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Division Botlekarea

KW HartelkruisKW Short spans
Tunnels en sloop oude 

Botlekbrug

Hoofd 
Wervoorbereiding

Hoofd Uitvoering
Hoofd 

Wervoorbereiding
Hoofd Uitvoering

Hoofd 
Wervoorbereiding

Hoofd Uitvoering

Werkvoorbereiders Uitvoerders Werkvoorbereiders Uitvoerders Werkvoorbereiders Uitvoerders

Division Manager 
Botlekarea

A‐Lanes A15 Civil vof

Projectmanager

Division Botlekbridge Division Crossings

 

Figuur 2 | Organogram van de divisie 'Civil' binnen de projectorganisatie 

In Figuur 2 is te zien hoe de divisie ‘Civil’ is onderverdeeld in verschillende projectonderdelen. De 

divisie ‘Botlekbrug’ is verantwoordelijk voor de stalen hefbruggen, de pijlers en de aanbruggen met 

grote overspanning (Long Spans) van de nieuwe Botlekbrug. De divisie Botlekarea is verantwoordelijk 

voor de aanbruggen met korte overspanning (Short Spans), het knooppunt ‘Hartelkruis’ (ter hoogte 

van de Hartelbrug) en de tunnels en sloop van de oude Botlekbrug. De divisie ‘Crossings’ ten slotte, is 

verantwoordelijk voor alle overige kunstwerken1 binnen de projectscope.  

 

Figuur 3 | Bovenaanzicht van de nieuwe Botlekbrug en de verdeling per divisie. 

 

 

                                                      
1 Van Dale : een bouwwerk waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn binnen de grond-, weg- en waterbouw. 

Botlekarea Botlekbrug Botlekarea 
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2.2 Onderzoeksproject ‘Verbreding A15 Maasvlakte – Vaanplein’ 

De A15 is een belangrijke verkeersader tussen het uitbreidende haven- en industriegebied van 

Rotterdam en het Europese achterland. Het project omvat de capaciteitsuitbreiding en het beheer van 

ongeveer 37 kilometer van de rijksweg A15, tussen de buitenste haven Maasvlakte en het knooppunt 

Vaanplein. De capaciteitsuitbreiding bestaat globaal uit: 

 

 De aanleg van extra rijbanen en de installatie van verkeersmanagementsystemen om de 

doorstroming en de veiligheid van het verkeer op de A15 aanzienlijk te verbeteren; 

 De bouw van een nieuwe, beweegbare brug om de huidige Botlekbrug over de oude Maas te 

vervangen, waardoor een knelpunt voor de scheepvaart wegvalt. De nieuwe Botlekbrug zal 

worden uitgerust met twee doorvaartopeningen van elk ongeveer 90 m1 breed en bevindt zich 

ongeveer 14 m1 boven het wateroppervlak. Dit is twee keer zo hoog als de huidige brug voor het 

kruisende weg- en spoorverkeer. De nieuwe Botlekbrug, die kan openen tot een hoogte van 45 

m1 boven wateroppervlak, zal één van de grootste beweegbare bruggen ter wereld worden. 

 

De totale aanneemsom van het project bedraagt circa € 1,5 miljard, waarvan € 300 miljoen bouwsom 

bedraagt en € 1,2 miljard is gereserveerd voor een onderhoudsperiode van 25 jaar.

 

Figuur 4 | In het oranje aangegeven de scope van het totale project. De locatie van de nieuwe Botlekbrug bevindt zich tussen 
afrit 16 en afrit 17. 
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Figuur 5 | Artist impression  van de nieuwe Botlekbrug. Wanneer gereed, is deze brug één van de grootste, beweegbare 
bruggen ter wereld. 

Eyecatcher van het project is de bouw van de nieuwe Botlekbrug. Deze wordt tussen de huidige 

Botlekbrug en Botlektunnel in gerealiseerd (zie Figuur 6). Als eenmaal het verkeer over de nieuwe 

Botlekbrug wordt  geleid, wordt de oude Botlekbrug gesloopt.  De bouw van de nieuwe Botlekbrug is 

gestart in 2013 en de oplevering van de nieuwe brug staat gepland voor december 2014. Nadat het 

verkeer van de A15 over de nieuwe Botlekbrug geleid wordt, dient de oude brug gesloopt te worden.   

 

 

Figuur 6 | Het ontwerp van de nieuwe Botlekbrug in het midden, ingeklemd tussen de oude Botlekbrug boven en de 
Botlektunnel onder 
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2.3 Buitendienststellingen op het project 

Doordat de Nieuwe Botlekbrug zowel een spoor- als een wegverbinding bevat dienen, ten einde de 

werkzaamheden op dit project veilig en verantwoord uit te voeren, buitendienststellingen te worden 

aangevraagd en georganiseerd. In deze paragraaf wordt kort toegelicht wat de verschillende 

buitendienststellingen inhouden. 

2.3.1 Buitendienststellingen van het spoor 

Wanneer er (bouw)werkzaamheden binnen het invloedsgebied van het spoornetwerk plaatsvinden 

zijn, om deze werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren, buitendienststellingen van 

het spoor vereist vanuit de spoorbeheerder. 

 

 

Figuur 7 | Schematische weergave van de indeling van een TVP (Trein Vrije Periode) 

Uit bovenstaande afbeelding is af te lezen dat een buitendienststelling onderdeel is van een TVP 

(Trein Vrije Periode). Een buitendienststelling betreft de netto tijd die overblijft voor het uitvoeren van 

de werkzaamheden. Aangevuld met maatregelen ten behoeve van het in- en uitdienst nemen van het 

spoor, vormt een buitendienststelling een TVP. 

 

Bij de voorbereiding van buitendienststellingen van het spoor zijn twee scenario’s mogelijk, welke op 

de volgende pagina kort worden toegelicht. 

 

Reservering van de buitendienststelling reeds door spoorbeheerder verzorgd 

Vanwege het lange reserveringstraject van een buitendienststelling van het spoor, komt het 

regelmatig voor dat deze reserveringstermijn een conflict oplevert met de aanbestedingstermijn. Als 

een project bijvoorbeeld slechts enkele maanden voor uitvoering in de markt wordt aanbesteedt, is er 

geen ruimte meer in het traject om het volledige reserveringsproces te doorlopen. In dit soort gevallen 



  “Het binnen planning en budget organiseren van buitendienststellingen van zowel 

spoor- als wegverkeer door de projectorganisatie” 

 

 

 

17 

vraagt de spoorbeheerder zelf aan (deelproces ‘Algemene voorbereiding’), dit op basis van ervaring 

en inschatting. Hiermee legt de spoorbeheerder de buitendienststelling in datum en duur vast en deze 

wordt als bestekvoorwaarde meegenomen in de aanbesteding, met andere woorden: door in te 

schrijven op de aanbesteding conformeert een opdrachtnemer zich aan deze buitendienststelling. De 

uiteindelijke opdrachtnemer dient wel zelf zorg te dragen voor de overige deelprocessen (‘Specifieke 

voorbereiding’ en ‘Uitvoering’) 

 

Reservering van de buitendienststelling door opdrachtnemer te verzorgen 

Bij langlopende projecten (enkele jaren), zo ook het onderzoeksproject van A-Lanes A15, is de 

opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor de eerste reservering. Dit is mogelijk doordat dit soort 

projecten langer loopt dan de reserveringstermijn van een buitendienststelling in beslag neemt. De 

opdrachtnemer doorloopt hierbij dus zowel de deelprocessen ‘Algemene voorbereiding’, ‘Specifieke 

voorbereiding’ en ‘Uitvoering’. 

2.3.2 Buitendienststellingen van rijkswegen 

Bepaalde werkzaamheden binnen het project vinden plaats op, boven of in de directe nabijheid van 

rijkswegen. Om deze werkzaamheden veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren, zijn 

verkeersmaatregelen nodig (buitendienststelling van (delen van) de rijkswegen).  

 

Het contract is aan de projectorganisatie gegund onder voorbehoud dat het werk in Tijdsvenster 1 

zoveel mogelijk wordt beperkt. Onderstaand de verdeling van de tijdsvensters: 

 

  
00.00 – 

05.00 

05.00 – 

06.00 

06.00 – 

20.00 

20.00 – 

22.00 

22.00 – 

23.00 

23.00 – 

00.00 

Uitvoering Werkdag       

Uitvoering Niet-werkdag       

 

 Tijdsvenster 1  

 Tijdsvenster 2  

 

De benodigde verkeersmaatregel ten behoeve van de werkzaamheden wordt ingedeeld in een 

hindercategorie. Een hindercategorie geeft de mate van hinder aan, die een weggebruiker ondervindt 

als gevolg van de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. 

 

  



Afstudeerrapport 

T.P.A. Braspenning 

 

18 

De bepaling van de hinderklasse vindt plaats aan de hand van onderstaand schema: 

 

 1 nacht >1 nacht weekend- 

nacht 

weekend > 1 dag 

Afsluiting hoofdrijbaan C C C A A 

Afsluiting tunnel D D C B A 

Afsluiting verbindingswegen D D C B A 

Afsluiting toe- en afritten E E E C A 

Rijstrookafsluiting E E E B A 

Tabel 1 | Verkeersmaatregelen in relatie tot de hindercategorieën 

De hinderklasse geeft de vertraging van de verkeersmaatregel aan en de hindercategorie is een 

samenhang tussen de vertraging die de maatregel oplevert en het aantal voertuigen dat hierdoor 

wordt getroffen. De hinderklassen staan in het schema op de volgende pagina weergegeven. 

 

 Gehinderden < 1000 < 10.000 < 100.000 < 1 M > 1 M 

Hinderklasse       

0       

1 geen file E E D C B 

2 < 10 min. D D C C B 

3 10 – 30 min. C C B A A 

4 > 30 min. C B B A A 

Tabel 2 | Hindercategorieën in relatie tot de hinderklassen 

De impact van de hindercategorieën A t/m C is dusdanig, dat deze in tijdslots bij de wegbeheerder 

gereserveerd dienen te worden. Deze worden vervolgens opgenomen in de meerjarenplanning van de 

wegbeheerder. Deze tijdslots dienen uiterlijk een jaar van te voren (X – 1 jaar) gereserveerd te 

worden. Vervolgens dient er nog wel een aanvraag verkeersmaatregel uit te gaan naar de 

wegbeheerder voor de betreffende werkzaamheden.  

 

Met bovenstaande methodiek kunnen de verkeersmaatregelen in een categorie worden ingedeeld. 

Deze categorie bepaald vervolgens hoe het te doorlopen traject, de betrokken partijen en 

afdelingen/functies, de informatiestroom en het tijdspad eruit zien. 
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2.4 Aanleiding onderzoek organisatie buitendienststellingen A-Lanes A15 

Er is gebleken dat op het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden een grote druk rust, met 

name veroorzaakt door het niet flexibele karakter van de benodigde buitendienststellingen (uitloop is 

financieel enorm nadelig en een nieuwe buitendienststelling aanvragen kost minimaal weken). 

Daarom is de projectorganisatie er bij gebaat een buitendienststelling binnen de beschikbare tijd en 

binnen het beschikbare budget te realiseren. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van één van de 

buitendienststellingen op het onderzoeksproject is actief geparticipeerd. In deze paragraaf wordt een 

beschrijving gegeven van het geobserveerde proces. 

2.4.1 Probleemanalyse 

Tijdens observaties zijn knelpunten waargenomen, die uiteindelijk hebben geresulteerd in een aantal 

negatieve gevolgen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het transporteren 

en monteren van de geprefabriceerde betonnen balken, De geconstateerde negatieve gevolgen 

waren: 

 

 Uitloop van de werkzaamheden, waardoor er extra weekendnachten nodig waren om de 

werkzaamheden alsnog af te ronden; 

 Ten gevolge van de uitloop van de werkzaamheden zijn er in het proces faalkosten gemaakt; 

 Door de uitloop van de werkzaamheden is de overallplanning van het project, ook op andere 

bouwdelen, uitgelopen. 

 

Uitloop van de werkzaamheden 

Een direct gevolg van de opgetreden knelpunten is een uitloop van de werkzaamheden. Op voorhand 

waren drie weekendnachten voorzien voor de werkzaamheden; uiteindelijk bleken er vijf 

weekendnachten nodig voor de afronding van de geplande werkzaamheden. Ter verduidelijking van 

de gevolgen van de knelpunten afzonderlijk, is op de volgende pagina’s in eerste instantie de originele 

planning (groene balken), zoals deze voorzien was gedurende de werkzaamheden, gegeven. 

Vervolgens zijn de opgetreden knelpunten, die een directe uitloop op planning tot gevolg hadden, 

ingetekend (blauwe balken). Hierdoor verschuift de originele planning en kunnen niet meer alle 

voorziene activiteiten worden uitgevoerd in het tijdsvenster. Dit betekent dat er activiteiten 

doorschuiven naar de volgende nacht (rode balken).  

 

Op pagina 21 is de planning van de eerste nacht terug te vinden. Tevens is in de planning te zien dat 

de beschikbare tijd niet optimaal gebruikt kan worden. Ten eerste is een half uur na het ingaan van de 

venstertijden en een half uur voor het eindigen van de venstertijden nodig voor verkeersmaatregelen, 

veiligheid en eventuele opruimwerkzaamheden. Ten tweede duurt de montage van een balk 

gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Het transport van de balk duurt circa 45 minuten. Dit betekent dat ruim twee 

uur van te voren besloten moet worden of de laatste balk nog afgeroepen gaat worden. Dit kan er in 

resulteren dat er het laatste uur van de beschikbare tijd (nagenoeg) niets meer gedaan kan worden. 

Deze inefficiëntie is in de planningen ook terug te zien. 
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In de planning op pagina 22 is goed de invloed van de knelpunten te zien. Hierdoor konden er op 

Ramp 100 twee balken minder en op Ramp 900 drie balken minder dan voorzien geplaatst worden in 

de eerste nacht. Vanwege de voorziene routing van de balken en de benodigde ruimte bij het inhijsen, 

kon niet van de eerste volgorde worden afgeweken. Dit betekent dat de balken die in de eerste nacht 

niet geplaatst konden worden, werden doorgeschoven naar de tweede nacht. De originele planning en 

de planning waarin de invloed van het doorschuiven van de balken en het optreden van de knelpunten 

in de tweede nacht  is verwerkt, zijn op de volgende pagina’s terug te vinden.     

 

Op pagina 24 is te zien dat de werkelijk planning  meteen al uitloopt (begint met blauwe balken) ten 

opzichte van de originele planning van de tweede nacht (pagina 23), door het doorschuiven van een 

aantal balken van de eerste nacht. Vervolgens treden in deze nacht ook weer een aantal knelpunten 

op, waardoor de planning nog meer verschuift. Dit resulteert er uiteindelijk in dat er een groter aantal 

balken niet geplaatst kan worden, waardoor deze doorschuiven naar de laatste nacht. 

 

Op pagina 25 is de originele planning en op pagina 26 de werkelijke planning van de laatste nacht 

terug te vinden. Hoewel er in deze nacht geen noemenswaardige knelpunten meer optreden die 

invloed hebben op de planning, blijkt de achterstand van de eerste twee nachten al zodanig groot en 

de beschikbare tijd dusdanig gering, dat er op Ramp 100 alleen nog maar achterstanden worden 

weggewerkt en op Ramp 900 slechts twee “originele” balken geplaatst kunnen worden. 
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Figuur 8 | Originele planning van de eerste nacht 
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Figuur 9 | Werkelijke planning eerste nacht, waarbij opgetreden knelpunten zorgen voor een uitloop van de originele planning 
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Figuur 10 | Originele planning van de tweede nacht 
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Figuur 11 | Werkelijke planning tweede nacht, waarbij de doorgeschoven balken van de eerste nacht en opgetreden 
knelpunten zorgen voor een uitloop op de originele planning 
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Figuur 12 | Originele planning van de derde nacht 
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Figuur 13 | Werkelijke planning derde nacht, waarbij de doorgeschoven balken van de tweede nacht en opgetreden 
knelpunten zorgen voor een uitloop op de originele planning 
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Uitloop overallplanning 

De voornaamste uitloop op de overallplanning werd veroorzaakt door de uitloop op Ramp 900. De 

mobiele, hydraulische kranen (hydro’s) aan de noordzijde van de tunnelbak stonden namelijk in het 

tracé van Ramp 800 (zie afbeelding hieronder). Hier waren in de opvolgende week na het eerste 

weekend, werkzaamheden voorzien (leggen van dekliggers op de pijlers). Doordat de aan- en 

afvoerroute (paars) van de hydro’s een conflict (geel omcirkeld) opleverde met het leggen van de 

dekliggers, konden deze laatste niet gelegd worden. Hiervoor moest de betreffende 

leverancier/onderaannemer op het laatste moment op de hoogte worden gesteld. Het uitlopen van de 

werkzaamheden op Ramp 900, heeft hiermee dus direct effect op de planning van naastgelegen 

“Ramps” en daarmee op de overallplanning van het project. 

 

 

Figuur 14 | Conflictsituatie tussen de aan- en afvoerroutes van de hydraulische mobiele kranen (hydro's) en Ramp 800 

  

Pergolabalken Ramp 900 

Omleidingsroute ri. Maasvlakte 

Omleidingsroute ri. Vaanplein 

N 

 

Ramp 800 

Aan- / afvoerroute 

Standplaats Hydro’s 

CONFLICT 
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Negatieve financiële gevolgen 

De negatieve gevolgen bestaan vooral uit een extra, onvoorziene inzet van materieel en arbeid. De 

negatieve, financiële gevolgen ten gevolge van het uitlopen van de werkzaamheden is, in 

samenwerking met de onderaannemer, hieronder  gespecificeerd. 

 

 

Figuur 15 | Meerkostenopstelling ten gevolge van een onvoorzien extra weekend materieel- en personeelinzet (bron: 
onderaannemer) 

De aanneemsom voor het transport- en montagewerk bedroeg circa € 666.700,=. Dit betekent dat de 

uitloop van de werkzaamheden heeft geresulteerd in faalkosten van € 105.470,=, wat 14% van de 

uiteindelijk gemaakte kosten is. 

 

Het behoeft geen verdere toelichting om in te zien dat dit substantiële meerkosten zijn, die in de 

toekomst vermeden dienen te worden. De extra inzet van personeel voor de hoofdaannemer, de 

financiële consequenties van de uitloop op de overallplanning en allerhande kleine randzaken zijn in 

deze schatting niet meegenomen, dus in werkelijkheid zijn de gemaakte meerkosten nog hoger dan 

deze raming. 
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Oorzaken negatieve gevolgen 

De geconstateerde negatieve gevolgen zijn in het geobserveerde bouwproces voorafgegaan door 

verschillende knelpunten. Deze knelpunten zijn verzameld en vervolgens door kwalitatieve analyses 

geordend naar hoofdoorzaken, kernoorzaken en symptomen. Symptomen illustreren het “topje van de 

ijsberg”, oftewel datgene wat je daadwerkelijk ziet. De kernoorzaken en hoofdoorzaken zijn het 

gedeelte van de ijsberg onder water en deze zijn dus moeilijker te identificeren. Hierbij vormen de 

hoofdoorzaken de fundatie van de ijsberg, waarop de kernoorzaken en symptomen rusten. In 

onderstaand stroomschema zijn de verschillende typen knelpunten en hun onderlinge relaties 

weergegeven. 

 

 

Figuur 16 | Stroomdiagram van de opgetreden knelpunten, met daarin de onderverdeling naar symptomen, kernoorzaken en 
hoofdoorzaken 

Uit bovenstaand stroomdiagram valt af te leiden dat de negatieve gevolgen veroorzaakt worden door 

drie hoofdoorzaken: 

 

 Er vonden separate overleggen plaats met betrokken partijen, waardoor de integraliteit tussen de 

betrokken partijen ontbrak; 

 Het werkvoorbereidingstraject werd te laat opgezet; 

 Aanpassingen/wijzigingen aan de werkvolgorde dan wel de planning, werden niet consequent in 

de documentatie vastgelegd/opgenomen. 

 

Vervolgens is een analyse uitgevoerd naar eerder uitgevoerde buitendienststellingen, bij zowel spoor- 

als wegverkeer.  
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Analyse uitgevoerde buitendienststellingen van het spoor 

Op basis van de beschikbare gegevens is een analyse gedaan van het aantal keer dat een 

buitendienststelling op het onderzoeksproject is uitgelopen. Dit is in onderstaande grafiek 

weergegeven. 

 

 

Figuur 17 | Onderzoeksresultaten naar het aantal uitgevoerde buitendienststellingen van het spoor op het project 

Tot op heden zijn er nog geen buitendienststellingen van het spoor uitgelopen. Dit is te verklaren door 

de volgende oorzaken: 

 Door de hoge boeteclausules die de spoorbeheerder oplegt op het uitlopen van een 

buitendienststelling, wordt er op basis van een kosten-/batenanalyse gekozen om de 

werkzaamheden tijdig af te ronden en op een later tijdstip terug te komen indien deze niet 

afgerond zijn; 

 Als in de voorbereiding van een buitendienststelling blijkt dat deze niet haalbaar qua planning is, 

wordt deze geannuleerd. 

Deze annuleringen zorgen voor uitloop op de planning (verschuiven van de buitendienststelling) en 

zorgen voor inefficiëntie in het proces (verloren tijd) . Het annuleren van buitendienststellingen kan 

plaatsvinden in twee verschillende deelprocessen binnen de voorbereiding van een 

buitendienststelling, namelijk in het deelproces ‘Algemene voorbereiding’ of in het deelproces 

‘Specifieke voorbereiding’ van buitendienststellingen van het spoor. 

Annuleringen in het deelproces ‘Algemene voorbereiding’ van buitendienststellingen van het spoor 

worden veroorzaakt door het annuleren van aangevraagde buitendienststellingen door de 

spoorbeheerder. De projectorganisatie dient een capaciteitsbehoefte in bij de spoorbeheerder, echter 

kan die besluiten dat, in afstemming met stakeholders en andere werkzaamheden, deze niet verleend 

wordt. Zodoende wordt een aangevraagde buitendienststelling van de projectorganisatie geannuleerd. 

In de grafiek op de volgende pagina is het aantal annuleringen in het deelproces ‘Algemene 

voorbereiding’ weergegeven. 
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Figuur 18 | Aantal annuleringen in het deelproces 'Algemene voorbereiding' van buitendienststellingen van het spoor 

 

Hieruit blijkt dat 29% van de buitendienststellingen in het deelproces ‘Algemene voorbereidingen’ 

wordt geannuleerd. 

 

Bij het aantal verleende buitendienststellingen wordt op een gegeven moment (circa 26 weken voor 

uitvoering van de buitendienststelling) het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ opgestart. Gedurende 

dit deelproces vinden wederom annuleringen plaats en deze annuleringen zijn in onderstaande  

grafiek weergegeven. 

 

 

Figuur 19 | Aantal annuleringen in het deelproces 'Specifiek voorbereiden' van buitendienststellingen van het spoor 

 

Hieruit blijkt dat, in het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ van buitendienststellingen van het spoor, 

65% van de buitendienststellingen is geannuleerd. Er is gebleken dat deze annuleringen aan de 

volgende oorzaken te wijten zijn: 

 

 Het ontwerp is sinds de aanvraag van de buitendienststelling (het deelproces ‘Algemene 

voorbereiding’ zodanig gewijzigd, dat deze buitendienststelling niet langer benodigd is voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden; 
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 De voorziene uitvoeringsmethode van de werkzaamheden is sinds de aanvraag van de 

buitendienststelling (het deelproces ‘Algemene voorbereiding’) zodanig gewijzigd, dat deze 

buitendienststelling niet langer nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden; 

 Door een niet goed ingericht voorbereidingstraject is de voorbereiding van de buitendienststelling 

nog niet gereed ten tijde van de uitvoering hiervan. Hierdoor kan worden besloten de 

buitendienststelling dan in zijn geheel te annuleren vanwege het te hoge risicoprofiel 

(buitendienststelling wordt verplaatst). 

 

Het annuleren van buitendienststellingen brengt op zich geen directe faalkosten met zich mee (kost 

geen geld). Wel zorgt dit voor inefficiëntie en indirecte faalkosten in het bouwproces (irritaties 

onderling en verspilde tijd en energie van medewerkers). Ook wordt er door het veelvuldig annuleren 

van buitendienststellingen imagoschade geleden bij de opdrachtgever. Dit kan nadelig werken in de 

toekomst (het minder eenvoudig goedkeuren van aangevraagde buitendienststellingen en het 

eventueel op termijn wel gaan verbinden van kosten aan het annuleren c.q. aanvragen). 

 

Analyse uitgevoerde buitendienststellingen van rijkswegen (verkeersmaatregelen) 

Uit de beschikbare database is een analyse gedaan naar het uitlopen van buitendienststellingen van 

rijkswegen (verkeersmaatregelen), waardoor het verkeer hinder heeft ondervonden. Het aantal 

uitgelopen verkeersmaatregelen is in onderstaande grafiek weergegeven. 

 

 

Figuur 20 |  Onderzoeksresultaten van de analyse naar het aantal uitgevoerde buitendienststellingen van rijkswegen 

Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat het deelproces ‘Uitvoering’ van 

verkeersmaatregelen goed beheerst wordt en dat er zelden sprake is van hinder voor de 

weggebruikers bij de uitvoering van werkzaamheden in een buitendienststelling van de rijksweg. Deze 

zeer geringe uitloop van buitendienststellingen is te verklaren door: 

 

 Vanwege de hoge boeteclausules die door de wegbeheerder op het uitlopen van een 

verkeersmaatregel worden gesteld, wordt er op basis van een kosten-/batenanalyse voor 

gekozen de niet afgeronde werkzaamheden op een later tijdstip voort te zetten om uitlopen te 

voorkomen; 
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 Doordat de voorbereiding van een verkeersmaatregel onvoldoende wordt beheerst, wordt de 

voorbereiding te laat opgestart en niet voldoende beheerst. Hierdoor worden 

verkeersmaatregelen geannuleerd en op een later tijdstip uitgevoerd. 

 

Binnen het deelbedrijf waar het onderzoek werd uitgevoerd (A-Lanes A15 Civil) werden 1387 

verkeersmaatregelen aangevraagd, waarvan er uiteindelijk 568 werden geannuleerd. 

 

 

Figuur 21 | Onderzoeksresultaten van de analyse naar het aantal geannuleerde verkeersmaatregelen 

De oorzaken van deze annuleringen zijn in onderstaande grafiek in kaart gebracht. 

 

 

Figuur 22 | Onderzoeksresultaten van de oorzaakanalyse naar het aantal annuleringen van verkeersmaatregelen 

Uit de evaluatiedatabase van verkeersmaatregelen en uit gesprekken met betrokkenen blijken er een 

viertal redenen te zijn voor het annuleren van verkeersmaatregelen door het deelbedrijf zelf (84,9%): 
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 Aanvragen zijn te laat ingediend en worden daarom geannuleerd; 

 De werkzaamheden blijken niet in het aangevraagde tijdsvenster te passen; 

 De werkzaamheden zijn onvoldoende afgestemd en zijn nog niet gereed voor uitvoering; 

 Vanuit het risicoperspectief worden er extra verkeersmaatregelen aangevraagd en geannuleerd 

indien deze niet meer nodig zijn.  

2.4.2 Afbakening probleemgebied 

Hier onder zijn de verschillende oorzaken nogmaals opgesomd, welke verantwoordelijk zijn voor het 

grote aantal annuleringen van beide typen buitendienststellingen: 

 

Oorzaak Type Soort 

Het ontwerp is sinds de aanvraag van de buitendienststelling (het 

deelproces ‘Algemene voorbereiding’ zodanig gewijzigd, dat deze 

buitendienststelling niet langer benodigd is voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden; 

Spoor Ontwerp 

De voorziene uitvoeringsmethode van de werkzaamheden is sinds 

de aanvraag van de buitendienststelling (het deelproces ‘Algemene 

voorbereiding’) zodanig gewijzigd, dat deze buitendienststelling niet 

langer nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden; 

Spoor Ontwerp 

Door een niet goed ingericht voorbereidingstraject is de 

voorbereiding van de buitendienststelling nog niet gereed ten tijde 

van de uitvoering hiervan. Hierdoor kan worden besloten de 

buitendienststelling dan in zijn geheel te annuleren vanwege het te 

hoge risicoprofiel (buitendienststelling wordt verplaatst); 

Spoor Voorbereiding 

Aanvragen zijn te laat ingediend en worden daarom geannuleerd; Weg Voorbereiding 

De werkzaamheden blijken niet in het aangevraagde tijdsvenster te 

passen; 

Weg Voorbereiding 

De werkzaamheden zijn onvoldoende afgestemd en zijn nog niet 

gereed voor uitvoering; 

Weg Voorbereiding 

Vanuit het risicoperspectief worden er extra verkeersmaatregelen 

aangevraagd en geannuleerd indien deze niet meer nodig zijn; 

Weg Risicobeheersing

Tabel 3 | Overzicht van de oorzaken per type buitendienststelling, per soort weergegeven 

Ook uit de analyse naar uitgevoerde buitendienststellingen van zowel spoor- als wegverkeer, bleek de 

voorbereiding van de buitendienststellingen een grote oorzaak te zijn van het aantal annuleringen bij 

beide typen buitendienststellingen. 

 

Om deze reden is er voor gekozen het probleemgebied af te bakenen tot het voorbereidingsproces 

van buitendienststellingen.   
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2.4.3 Probleemstelling 

Naar aanleiding van het geconstateerde probleem en de afbakening van het probleemgebied, is een 

probleemstelling geformuleerd. 

 

 

2.4.4 Doelstelling 

Doel van het afstudeerproject is te komen tot een oplossing van het in de probleemstelling 

omschreven probleem. Dit is in een doelstelling voor het afstudeerproject geformuleerd. 

 

 

 

Hieronder worden de begrippen ‘organisatie van buitendienststellingen’ en ‘binnen planning en binnen 

budget’ nader toegelicht: 

 

Organisatie van buitendienststellingen 

Aan een buitendienststelling gaat een complexe voorbereiding vooraf, waarbij veel partijen betrokken 

zijn. Onder de organisatie van buitendienststellingen wordt verstaan hoe het te doorlopen traject is 

vormgegeven en wat de doorlooptijd hiervan is, welke partijen daarbij betrokken zijn en welke 

informatie er tussen deze partijen wordt uitgewisseld. 

 

Binnen planning en binnen budget 

Een buitendienststelling wordt op een moment in de tijd gepland. Dit moment bepaald de organisatie 

voorafgaand aan de buitendienststelling in tijd. Wanneer alle voorziene werkzaamheden die in de 

buitendienststelling zouden moeten worden uitgevoerd ook werkelijk zijn uitgevoerd op de voorziene 

datum voor de buitendienststelling, dan is de buitendienststelling binnen planning uitgevoerd. 

Wanneer er in voornoemd proces geen inefficiëntie of knelpunten optreden die faalkosten 

veroorzaken, is de buitendienststelling eveneens binnen budget gerealiseerd. 

 

Probleemstelling 

 

“Doordat gedurende de voorbereiding van werkzaamheden in de buitendienststelling de 

integraliteit tussen de betrokken partijen ontbreekt, het voorbereidingstraject te laat is opgezet en 

er niet de juiste informatie/documentatie voorhanden is, lopen de werkzaamheden in de 

buitendienststelling uit en veroorzaken zo een tijdoverschrijding van de planning, een uitloop op de 

overallplanning en aanzienlijke faalkosten.” 

Doelstelling 

 

“Het opzetten van een hulpmiddel ten aanzien van de organisatie van buitendienststellingen (zowel 

spoor- als wegverkeer), waardoor de werkzaamheden in de buitendienststelling binnen planning 

en binnen budget worden gerealiseerd.”   
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2.4.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 heeft een algemene introductie gegeven van het afstudeerproject. In hoofdstuk 2 is 

vervolgens de context toegelicht waarbinnen dit afstudeerproject is uitgevoerd. De projectorganisatie, 

het project en het opgetreden probleem van het niet goed beheersen van het voorbereidingsproces 

van buitendienststellingen worden hierin beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft het opgezette 

processchema van buitendienststellingen. Hoe de organisatie van een buitendienststelling is opgezet 

is beschreven in hoofdstuk 4 (spoorwegen) en hoofdstuk 5 (rijkswegen). In hoofdstuk 6 worden 

hiervan de conclusies gegeven. Hoofdstuk 7 beschrijft de opzet en werking van het ontwikkelde 

hulpmiddel. Het toetsen van dit hulpmiddel is beschreven in hoofdstuk 8 en tenslotte worden er 

conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het hulpmiddel in hoofdstuk 9 gedaan. 

2.4.6 Dataverzameling 

Het gehele afstudeerproject is uitgevoerd bij A-Lanes A15 Civil vof. Hierdoor is het mogelijk geweest 

om informatie over het organiseren van een buitendienststelling op een toegankelijke manier te 

verkrijgen. De verschillende data voor het onderzoek zijn achterhaald door middel van observaties bij 

‘Civil’ en interviews bij zowel ‘Civil’ als externe partijen. 

 

Onder observaties wordt zowel het inventariseren van gegevens met betrekking tot de huidige 

procesgang, als het analyseren van bestaande of gebruikte bestanden en gedeelde documenten 

binnen de projectorganisatie ‘Civil’ verstaan. De interviews gedurende het afstudeerproject zijn 

afgenomen in zowel het format van een ‘voorbereid vraaggesprek’, als het stellen van specifieke 

vragen aan de projectmedewerkers van ‘Civil’ en externe partijen. Alle interviews hebben persoonlijk 

en op locatie plaatsgevonden. De gebruikte literatuur in dit afstudeerproject is opgenomen in de 

literatuurlijst, welke in de Annex is terug te vinden. 

2.4.7 Relevantie  

Het afstudeeronderwerp kent een maatschappelijke relevantie. Dit blijkt uit een document van 

ProRail2, waarin zij handvatten voor de eigen organisatie geven om buitendienststellingen van het 

spoor effectiever voor te bereiden. Hierin wordt benoemd dat er jaarlijks zo’n 400 grote 

buitendienststellingen (> 12 uur) zijn en dat circa 10% hiervan uitloopt, wat verkeershinder op het 

spoor en imagoschade bij de vervoerders en reizigers veroorzaakt. Inmiddels hebben de genomen 

maatregelen bij ProRail al voor een verbetering van het proces gezorgd3, echter spreken zij de ambitie 

uit om het aantal uitlopen van groten buitendienststellingen terug te brengen naar 0%4. 

Rijkswaterstaat beheert geen database waarin uitgevoerde buitendienststellingen (ook wel 

verkeersmaatregelen genoemd) worden geëvalueerd en hiervan zijn dus geen exacte statistieken 

bekend. Op internet is echter een scala aan voorbeelden567 (aantal ter voorbeeld) te vinden, waaruit 

blijkt dat ook buitendienststellingen van rijkswegen regelmatig voor hinder en overlast zorgen.  

                                                      
2	Buitendienststellingen	effectiever	voorbereiden;	ProRail	(2009)	
3 http://www.cobouw.nl/mobiel/nieuws/algemeen/2014/04/09/aantal-uitgelopen-spoorwerken-halveert 
4 Interview met dhr. Velthuijsen (Vakspecialist Buitendienststellingen ProRail), d.d. 06-01-2014 

5	http://www.nu.nl/binnenland/2198100/lange‐files‐uitgelopen‐wegwerkzaamheden.html	

6	http://nos.nl/video/373392‐drukte‐op‐a28‐door‐uitgelopen‐werkzaamheden.html	
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3 Processchema buitendienststellingen 

Om tot een oplossing te komen van het geconstateerde probleem, is inzicht in het huidige proces van 

het voorbereiden en uitvoeren van buitendienststellingen nodig. Om dit  proces in kaart te brengen, is 

een processchema opgesteld. In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe dit schema is opgezet. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 verder in detail ingegaan op de verschillende 

deelprocessen. 

3.1 Opzet processchema 

Zowel het voorbereidings- als uitvoeringsproces van de projectorganisatie, spoorbeheerder en 

wegbeheerder zijn onderzocht. Om te komen tot één totaal overzichtelijk proces, is een processchema 

opgesteld. In onderstaande figuur is een conceptversie van het processchema weergegeven. 

 

A1 A2 A3

B1 B2
B3

 

Figuur 23 | Schematische weergave van het processchema waarin een duidelijke zesdeling zichtbaar is. De bovenste helft 

van het schema beschrijft buitendienststellingen van het spoor en de onderste buitendienststellingen van rijkswegen. De 

verticale verdeling komt voort uit de verschillende deelprocessen algemene en specifieke voorbereiding en uitvoering. 

Centraal in het processchema staat de projectorganisatie (groen). Afhankelijk van het type 

buitendienststelling, hebben zij te maken met óf de spoorbeheerder (rood), óf de wegbeheerder 

(blauw). Het voorbereidingsproces kent drie deelprocessen. In de verschillende fasen vindt interactie 

plaats tussen de projectorganisatie en de betreffende beheerder, dit is weergegeven tussen de twee 

betreffende partijen. Op de volgende pagina en in Annex B is het processchema 

buitendienststellingen terug te vinden. Hierin zijn de volgende deelprocessen terug te vinden: 

 

 Deelproces A1:  ‘Algemene voorbereiding’ buitendienststellingen van het spoor 

 Deelproces A2: ‘Specifieke voorbereiding’ buitendienststellingen van het spoor 

 Deelproces A3: ‘Uitvoering’ buitendienststellingen van het spoor 

 Deelproces B1: ‘Algemene voorbereiding’ buitendienststellingen van rijkswegen 

 Deelproces B2: ‘Specifieke voorbereiding’ buitendienststellingen van rijkswegen 

 Deelproces B3: ‘Uitvoering’ buitendienststellingen van rijkswegen 
                                                                                                                                                                      
7	http://nos.nl/audio/394141‐werkzaamheden‐a27‐bij‐houten‐uitgelopen.html	
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3.2 Processchema 

Vanuit het conceptschema is het totale processchema met de deelprocessen en verschillende 

activiteiten opgezet. Deze is ter illustratie in onderstaande figuur weergegeven en is in groot formaat in 

de Annex terug te vinden. 

 

 

Figuur 24 | Het opgestelde processchema, met daarin duidelijk zichtbaar de verschillende deelprocessen. 

De verschillende deelprocessen worden in hoofdstuk 4 en 5 beschreven. 
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4 Organisatie van buitendienststellingen van het spoor 

In dit hoofdstuk wordt de organisatie van buitendienststellingen van het spoor beschreven aan de 

hand van het opgestelde processchema. Hierbij wordt zowel het proces bij de projectorganisatie als bij 

de spoorbeheerder toegelicht. De beschrijving van de deelprocessen vindt plaats aan de hand van het 

processchema zoals dat in de Annex is terug te vinden. In paragraaf 3.1 wordt het deelproces 

‘Algemene voorbereiding’ van buitendienststellingen van het spoor besproken. In paragraaf 3.2 wordt 

dit gedaan voor het deelproces ‘Specifieke voorbereiding’ en ten slotte wordt in paragraaf 3.3 het 

deelproces ‘Uitvoering’ van buitendienststellingen van het spoor besproken. 

4.1 Deelproces A1:  ‘Algemene voorbereiding’ buitendienststelling spoor 

  

Figuur 25 | Deelproces 'Algemene voorbereiding' van de projectorganisatie bij buitendienststellingen van het spoor 

Het deelproces ‘Algemene voorbereiding’ van buitendienststellingen van het spoor begint bij de 

aanvragende partij, in het geval van het onderzoeksproject dus de projectorganisatie (A-Lanes A15).  

Het proces begint met het signaleren, dan wel in kaart brengen van de behoefte aan 

buitendienststellingen op het project door de Coördinator Spoorveiligheid, welke vanuit de 

projectorganisatie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de spoorwerkzaamheden . Dit 

deelproces begint in januari X – 2 jaar, waarbij X het moment van uitvoering van de 

buitendienststelling aangeeft. In concreto betekent dit dat in 2014 de buitendienststellingen voor 2016 

worden voorbereid. De start en de noodzaak van dit deelproces worden bij de betreffende 

projectorganisatie aangekaart (‘Civil’). Hierop wordt een ‘TVP-overleg’ ingepland waarbij de behoefte 

aan TVP’en in het betreffende jaar wordt besproken. Voor de benodigde TVP’en wordt een risico-

inventarisatie gedaan, welke bij het in te dienen TVP-overzicht wordt gevoegd. Dit TVP-overzicht 

wordt bij de spoorbeheerder ingediend, uiterlijk in december X – 2 jaar. Ter illustratie: uiterlijk in 

december 2014 dient de reserveringsaanvraag voor buitendienststellingen in 2016 vanuit de 

projectorganisatie bij de spoorbeheerder worden gedaan.  

 

Op basis van het ingediende TVP-overzicht vanuit de projectorganisatie, start het deelproces 

‘Algemene voorbereiding’ van de spoorbeheerder.  
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Figuur 26 | Deelproces 'Algemene voorbereiding' bij de spoorbeheerder 

Bij de spoorbeheerder komt een aanvraag voor TVP’en in het jaar X via de projectorganisatie binnen. 

Deze wordt intern geadministreerd en gedocumenteerd. Vervolgens wordt deze aanvraag behandeld, 

voorgelegd en besproken met de stakeholders (interne afdelingen en vervoerders). Indien een 

buitendienststelling het akkoord van de spoorbeheerder en de stakeholders krijgt, wordt deze ten 

behoeve van de landelijke samenhang op uitvoeringsvariant (impact) en uitvoeringsdatum getoetst 

door het Landelijk Platform Overleg (LPO) en het GebruikersOverleg (GO). Indien uit deze toetsing 

geen conflicten of bezwaren voortkomen, wordt de aanvraag goedgekeurd en de 

buitendienststellingen aan de projectorganisatie verleend. Indien de spoorbeheerders of stakeholders 

zich niet kunnen vinden in een buitendienststelling of als blijkt dat deze conflicteert met de landelijke 

samenhang van infra-aanpassingen, kan de buitendienststelling met een andere buitendienststelling 

worden samengevoegd of worden afgewezen. Het definitieve besluit van de spoorbeheerder wordt 

uiterlijk in augustus X – 1 jaar kenbaar gemaakt aan de projectorganisatie. Dit betekent dus dat in 

augustus 2015 het definitieve besluit omtrent de aanvraag voor buitendienststellingen in 2016 kenbaar 

wordt gemaakt. De goedgekeurde buitendienststellingen worden vervolgens opgenomen in de 

InfraClaim (meerjarenplanning van de spoorbeheerder). 

 

De informatie-uitwisseling in dit deelproces bestaat louter uit een aanvraag vanuit de 

projectorganisatie en een reactie vanuit de spoorbeheerder daarop.  
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Ook zijn de taken en verantwoordelijkheden in dit deelproces bekeken. Deze zijn door middel van de 

RASCI-methodiek weergegeven. Deze methodiek wordt binnen de projectorganisatie gebruikt om bij 

de verschillende deelprojecten de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken 

projectmedewerkers te beschrijven. Dit levert een overzichtelijke tabel op met taken en 

verantwoordelijkheden. Deze methodiek wordt in het afstuderen eveneens toegepast om de taken en 

verantwoordelijkheden in het proces ten aanzien van buitendienststellingen te beschrijven. De RASCI-

modellen van de spoorbeheerder zijn in het rood weergegeven, die van de wegbeheerder in het blauw 

en die van de projectorganisatie in het groen. Dit wordt doorgezet in het RASCI-model, waarbij van 

meerdere partijen afdelingen en/of functies betrokken zijn. Bij het in dit afstuderen toegepaste RASCI-

model wordt door middel van een kleurenscheiding aangegeven of het interne afdelingen of functies 

betreft, of dat het een externe partij betreft. De letters “RASCI” staan voor de volgende 

verantwoordelijkheden: 

 

R = Responsible, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak; 

A = Accountable, diegene aan wie de ‘Responsible’ verantwoording moet afleggen over het                          

resultaat en/of het (deel)proces en is dus de taakverantwoordelijke; 

C = Consultable, deze dient vooraf te worden geraadpleegd en kan het resultaat beïnvloeden; 

S = Supportive, levert optioneel een bijdrage; 

I  = Informed, moet achteraf worden geïnformeerd en kan het resultaat dus niet beïnvloeden. 

 

Proces “Algemene voorbereiding” buitendienststellingen spoor 

Activiteit CS DM WVB PRM ALT LPO GO 

Signaleren TVP behoefte in jaar X A / R C      

Aankaarten projectorganisatie A / R C      

TVP-overleg C A / R C     

Risico-inventarisatie + maatregelen C A R     

TVP-overzicht opstellen A / R C C     

TVP-overzicht indienen A / R    C   

Binnenkomende aanvraag TVP A / R    C   

Behandelen aanvraag TVP    S R / A   

Toetsing landelijke samenhang    S C R / A R / A 

TVP capaciteit toe-/afwijzen I   C C R / A C 

Publiceren TVP in Infra Claim     R / A   

Tabel 4 | RASCI-model met taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen in het deelproces 'Algemene 

voorbereiding' bij buitendienststellingen van het spoor 
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Coördinator Spoorveiligheid (CS) Dit is de functie binnen de projectorganisatie die de schakel 

vormt tussen de projectorganisatie en de spoorbeheerder. 

Intern wordt informatie en documentatie aan deze functie 

aangeleverd, waarop deze het vervolgens communiceert 

met de spoorbeheerder. Tevens bewaakt deze functie de 

processen en procedures van de spoorbeheerder en 

communiceert dit intern met de projectmedewerkers. 

 

Divisiemanager (DM) Dit is een projectleider van een divisie. De verschillende 

divisies binnen de projectorganisatie A-Lanes A15 Civil vof 

zijn Crossings, Botlekarea en Botlekbridge. Dit onderzoek 

vindt plaats in de divisie Botlekarea en betreft dus de 

divisiemanager Botlekarea. 

 

Werkvoorbereider (WVB) Deze opereert onder de divisiemanager en is 

verantwoordelijk voor daadwerkelijke voorbereiding binnen 

de projectorganisatie van de buitendienststelling. 

 

Projectmanager (PM) Is eindverantwoordelijke voor het project. Zorgt er 

gedurende het project voor dat dit verloopt volgens de 

richtlijnen en protocollen zoals gehanteerd door 

spoorbeheerder. Is tevens aanspreekpunt en 

verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming met 

de betrokken partijen. 

 

Analist Lange Termijn (ALT) Beleidsmedewerker op de afdeling Projecten, welke plannen 

en planningen over langere tijd overziet. Vervult een 

ondersteunende functie bij het analyseren en verwerken van 

aanvragen voor buitendienststellingen. 

  

Landelijk Platform Overleg (LPO) In dit overleg wordt de InfraClaim, het voorstel ten behoeve 

van onttrekkingen naar aanleiding van onderhoud en 

werkzaamheden besproken op de punten van 

corridorbelasting (omleidingen naar aanleiding van de 

onttrekkingen) en landelijke spreiding in ruimte en tijd. 

 

Gebruikers Overleg (GO) Dit is het overleg waarin spoorbeheerder overeenstemming 

probeert te bereiken met de gebruikers (vervoerders) van 

het spoor over de meerjarenplanning, met hierin verwerkt de 

onttrekkingen ten behoeve van onderhoud en 

werkzaamheden (afstemmingsoverleg met de verschillende 

gebruikers van het spoor). 
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4.2 Deelproces A2:  ‘Specifieke voorbereiding’ buitendienststelling spoor 

Nadat het deelproces ‘Algemene voorbereiding’ van buitendienststellingen van het spoor is doorlopen 

en afgerond en daarmee de reservering van de buitendienststelling succesvol is gereserveerd en 

ingepland, is het volgende deelproces wat in de voorbereiding van een buitendienststelling van het 

spoor dient te worden doorlopen de ‘Specifieke voorbereiding’. Dit proces start op circa 30 weken voor 

uitvoering van de buitendienststelling en behelst de werkvoorbereiding van de buitendienststelling tot 

aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Circa 30 weken voor uitvoering van de buitendienststelling (X – 30 wk) maakt de projectorganisatie 

een start met het opstellen van het Integraal Draaiboek (conform procedure RIB0092 van de 

spoorbeheerder). Een Integraal Draaiboek is een overkoepelend draaiboek, waarin zowel het 

bouwproces als de veiligheidsorganisatie worden gecoördineerd. Het Integraal Draaiboek omvat 

onder andere: 

 

 omschrijving van de organisatie van het werk, zoals de overallplanning waarin alle in de 

buitendienststelling geplande activiteiten inclusief hun onderlinge relaties zijn opgenomen, 

materieel- en werktreininzetten en situatietekeningen; 

 omschrijving van de veiligheidsorganisatie met de raakvlakken tussen de veiligheidsorganisatie 

en het bouwproces; 

 de risicoanalyse met beheersmaatregelen; 

 hoe de communicatie(middelen) geregeld is/zijn; 

 de vastgestelde communicatiemomenten. 

 

Dit Integraal Draaiboek dient uiterlijk 26 weken voor uitvoering buitendienststelling (X – 26 wk) 

ingediend te worden bij de spoorbeheerder. Deze organiseert hierop een draaiboekbespreking met 

alle relevante betrokkenen. Hierin worden de werkzaamheden in de buitendienststelling op basis van 

de dan voorhanden zijnde informatie besproken en wordt tevens het draaiboek gereviseerd. De hieruit 

voortvloeiende opmerkingen en aanvullend beschikbaar gekomen informatie wordt vervolgens door de 

projectorganisatie verwerkt. Uiterlijk 21 weken van te voren (X – 21 wk) dient tevens de WBI aanvraag 

(Werkplek Beveiligings Instructie) vanuit de projectorganisatie richting de spoorbeheerder gedaan te 

worden. De WBI aanvraag wordt opgesteld door de werkvoorbereider en ingediend door de 

coördinator Spoorveiligheid van de projectorganisatie. Een WBI is een instructie die de Leider 

Werkplek Beveiliging (LWB) standaard aan alle betrokken personen geeft voordat ze met de 

werkzaamheden aan het spoor beginnen. De LWB is eindverantwoordelijk voor de 

veiligheidsorganisatie tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Hiervoor gebruikt hij de WBI. 

Daarvoor staat in de WBI opgenomen: 

 

 De aard van de werkzaamheden; 

 Tijd en datum van de uit te voeren werkzaamheden; 

 De exacte buitendienststelling van het werkgebied; 
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 Soort stations- en baanvakbeveiliging; 

 Groepen die spanningsloos gesteld worden en de duur van de spanningloosstelling; 

 De werktreinen; 

 Aanwezigheid van bijzondere voertuigen; 

 De door de LWB en de treindienstleider te nemen veiligheidsmaatregelen; 

 Communicatielijnen; 

 Eventuele bijzonderheden; 

 Incidenten, calamiteiten en verstoringen; 

 Tussentijdse vrijgave van de railinfra t.b.v. exploitatie. 

 

Na ontvangst van de WBI-aanvraag (X – 21 wk) door de spoorbeheerder, wordt deze 

gedocumenteerd. Tevens gaat er een ontvangstbevestiging uit naar de aanvrager. Hierna gaat de 

WBI de interne controleronde bij de spoorbeheerder in. 
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Figuur 27 | Start van het deelproces 'Specifieke voorbereiding' van buitendienststellingen van het spoor 
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Figuur 28 | Middendeel van het deelproces 'Specifieke voorbereiding' van buitendienststellingen van het spoor 
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Nadat de eerste versie van het Integraal Draaiboek is aangepast, wordt 13 weken voor uitvoering van 

de buitendienststelling (X – 13 wk) de tweede versie bij de spoorbeheerder ingediend, aangevuld met 

de opmerkingen uit de eerste draaiboekbespreking en meer gedetailleerde informatie. Hierop 

organiseert de spoorbeheerder een tweede draaiboekbespreking met alle (relevante) betrokkenen, 12 

weken voor uitvoering van de buitendienststelling (X – 12 wk).  

Eveneens 13 weken voor uitvoering van de buitendienststelling, verstrekt de spoorbeheerder een 

definitief activiteitenoverzicht ten aanzien van de aangevraagde WBI, ter controle, aan de aanvrager.  

Dit activiteitenoverzicht is uiteindelijk de basis voor de later definitief verstrekte WBI. 

Drie weken voor uitvoering van de buitendienststelling wordt de definitieve WBI door de 

spoorbeheerder aan de projectorganisatie verstrekt. Met het verwerken van de opmerkingen en 

aanvullingen naar aanleiding van de tweede draaiboekbespreking en het bijvoegen van de definitieve 

WBI, wordt drie weken voor uitvoering van de buitendienststelling een derde versie van het Integraal 

Draaiboek aan de spoorbeheerder toegestuurd door de projectorganisatie. Hierop organiseert de 

spoorbeheerder een derde en laatste draaiboekbespreking, waarin de derde versie van het Integraal 

Draaiboek en de laatste stand van zaken wordt besproken. De hieruit voortkomende opmerkingen en 

aanvullingen worden, samen met de laatste informatie (contactgegevens betrokkenen bijvoorbeeld), in 

een vierde en definitieve versie één week voor uitvoering van de buitendienststelling (X – 1 wk) van 

het Integraal Draaiboek verwerkt en vastgelegd.  

Hiermee wordt het deelproces ‘Specifieke voorbereiding’ van buitendienststellingen van het spoor 

afgesloten. Het definitieve Integrale Draaiboek vormt de basis voor het deelproces ‘Uitvoeren van de 

buitendienststelling’ van het spoor. 

Binnen het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ van buitendienststellingen zijn van zowel de 

spoorbeheerder als de projectorganisaties weer verschillende afdelingen en functies betrokken. Hoe 

de taken en verantwoordelijkheden in dit deelproces zijn verdeeld is in onderstaand RASCI-model 

weergegeven. 

 

Proces “Specifieke voorbereiding” buitendienststellingen spoor 

Activiteit CS DM WVB PRM ALT BM GO 

Controle TVP-plan I   A C R  

Checken TVP kader I   A C R  

Inventariseren risico’s I   A C R  

Coördineren Integraal Draaiboek C I R A C   

Coördineren draaiboekbesprekingen  I C A / R I   

Opstellen WBI aanvraag C A R  I   

Indienen WBI aanvraag R A C  I   

Behandelen WBI aanvraag I   A R   

Tabel 5 | RASCI-model van het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ van buitendienststellingen van het spoor 
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Figuur 29 | Einde van het deelproces 'Specifiek voorbereiden' van buitendienststellingen van het spoor 
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4.3 Deelproces A3: ‘Uitvoering’ buitendienststelling spoor 

Nadat het deelproces ‘Specifieke voorbereiding’ van buitendienststellingen van het spoor is doorlopen 

en afgerond, is de buitendienststelling klaar om uitgevoerd te worden. Ook bij dit deelproces hebben 

de spoorbeheerder en de projectorganisatie ieder weer hun taken en verantwoordelijkheden. 

 

Drie dagen voor uitvoering begint zowel bij de spoorbeheerder als bij de projectorganisatie dit 

deelproces te lopen. Bij de spoorbeheerder worden de startvoorwaarden gecontroleerd en bij de 

projectorganisatie wordt de Leider Werkplek Beveiliging (LWB) geïntroduceerd door de Coördinator 

Spoorveiligheid (CS), waarbij deze de veiligheidsorganisatie en de buitendienststelling toelicht.  Na 

deze introductie neemt de LWB contact op met de dienstdoende treindienstleider en samen stemmen 

zij een WerkContract (WECO) af. Dit WECO is een registratieformulier wat gedurende de 

buitendienststelling wordt aangevuld met observaties en ervaringen en is gebaseerd op de afspraken 

en uitgangspunten uit het Integraal Draaiboek. Nadat het WECO is afgestemd tussen beide partijen 

kan de feitelijke buitendienststelling aanvangen. Hiertoe contacteert de LWB de ploegleider van de 

projectorganisatie dat deze de bovenleidingen spanningsloos kan stellen.  

 

Na het spanningsloos stellen van de bovenleiding, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Wanneer het tijdsvenster van de buitendienststelling ten einde loopt, neemt de ploegleider contact op 

met de LWB, dat de bovenleidingen weer op spanning zijn gebracht. De LWB meldt dit aan de 

dienstdoende treindienstleider, waarop het spoor weer in bedrijf kan worden gesteld. De registratie 

van de buitendienststelling wordt verwerkt op een evaluatieformulier en een week na uitvoering van de 

buitendienststelling wordt deze door de betrokken partijen geëvalueerd. 
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Figuur 30 | Deelproces 'Uitvoeren' van buitendienststellingen van het spoor 

Ook in het deelproces ‘Uitvoeren’ van buitendienststellingen van het spoor zijn de taken en 

verantwoordelijkheden verdeeld tussen de spoorbeheerder en de projectorganisatie. Deze zijn door 

middel van de RASCI-methodiek inzichtelijk gemaakt en op de volgende pagina weergegeven. 
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Proces “Specifieke voorbereiding” buitendienststellingen spoor 

Activiteit HU CS LWB PL BM ALT VL TDL 

Introductie LWB A R C      

Controle startvoorwaarden  C   A / R    

Doorspreken WECO C A R C    R 

Spanningsloos stellen  A C R     

Vrijgave spoor  C C  A   R 

Uitvoering werkzaamheden R C C  C  C C 

Beheersen BDS  C C  A  C R 

Terugzetten spanning   A R    C 

Teruggeven spoor aan TDL  A R     C 

Indienst geven spoor  C C  A  C R 

Verlenen nazorg     A  C R 

Evalueren  R   A  C R 

Tabel 6 | RASCI-model van het deelproces 'Uitvoeren' van buitendienststellingen van het spoor 

Hoofduitvoerder (HU) Verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Beheerst en coördineert een veilig en correcte uitvoering van 

de werkzaamheden, zoals opgesteld in het Integraal 

draaiboek. Eerste aanspreekpunt op de bouwplaats tijdens 

uitvoering. 

 

Coördinator Spoorveiligheid (CS) Dit is de functie binnen de projectorganisatie die de schakel 

vormt tussen de projectorganisatie en de spoorbeheerder. 

Intern wordt informatie en documentatie aan deze functie 

aangeleverd, waarop deze het vervolgens communiceert met 

de spoorbeheerder. Tevens bewaakt deze functie de 

processen en procedures van de spoorbeheerder en 

communiceert dit intern met de projectmedewerkers. 

 

Leider Werkplek Beveiliging (LWB) De Leider Werkplekbeveiliging (LWB) draagt zorg voor de 

naleving van de veiligheidsmaatregelen tegen aanrijdgevaar 

tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan of bij de 

railinfra van de spoorbeheerder. 

 

Ploegleider (PL) Verantwoordelijke binnen een ploeg van 

bouwplaatsmedewerkers; wordt aangestuurd door de 

hoofduitvoerder en geeft sturende leiding aan de 

bouwplaatsmedewerkers. 
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Bouwmanager (BM) Is tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de gang van 

zaken. Bij een buitendienststelling moeten veel 

werkzaamheden in een zeer korte tijd gebeuren, om de hinder 

voor het treinverkeer zo klein mogelijk te maken. Dit vraagt 

om een gedegen aanpak, waarbij met bijna ‘militaire precisie’ 

werk wordt voorbereid en uitgevoerd. Het is aan de 

bouwmanager om te borgen dat iedereen c.q. alle partijen 

doen wat ze moeten doen. 

Verkeersleiding (VL) Kent een meervoudige rol: analyseert enerzijds gemaakte 

plannen en maakt een inschatting van wat een en ander 

betekent voor het proces. In de voorbereiding, vooral bij 

complexe werkzaamheden, de draaiboeken en plannen 

doorgesproken met de treindienstleiding. De WBI-aanvraag 

wordt gecontroleerd en getoetst. Maken teksten voor 

omroepberichten en vooraankondigingen. 

Treindienstleider (TDL) De treindienstleider is de logistieke ‘spin in het web’ van 

het treinverkeer. Vanuit de verkeersleidingspost stuurt hij 

het treinverkeer aan. Er is continu overzicht van de treinen 

die zich in het gebied bevinden. De belangrijkste taak is 

zorgen dat treinen op tijd aankomen en vertrekken. Bij 

vertragingen grijpt hij in. Bij calamiteiten op het spoor heeft 

hij de coördinatie. 
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5 Organisatie van buitendienststellingen van rijkswegen 

In navolging van hoofdstuk 4, waarin de organisatie van buitendienststellingen van het spoor is 

beschreven, beschrijft dit hoofdstuk de organisatie van buitendienststellingen van rijkswegen. Zowel 

de deelprocessen bij de projectorganisatie als bij de wegbeheerder worden hierbij beschreven. In 

paragraaf 4.1 wordt beknopt het deelproces ‘Algemene voorbereiding’ beschreven. In paragraaf 4.2 

wordt het deelproces ‘Specifieke voorbereiding’ toegelicht en in paragraaf 4.3 wordt ten slotte het 

deelproces ‘Uitvoering’ van buitendienststellingen van rijkswegen besproken. 

5.1 Deelproces B1:  ‘Algemene voorbereiding’ buitendienststelling rijkswegen 

Het deelproces ‘Algemene voorbereiding’ van buitendienststellingen van rijkswegen wordt slechts 

beknopt behandeld, daar dit deelproces dusdanig ver voor het deelproces ‘Uitvoering’ van 

buitendienststellingen van rijkswegen plaatsvindt, dat de invloed van dit deelproces nihil is op dat van 

de ‘Uitvoering’ (het deelproces ‘Algemene voorbereiding’ van buitendienststellingen van rijkswegen 

betreft de aanbesteding en contractvorming). 

 

Het deelproces begint met een wens van de wegbeheerder voor werkzaamheden aan een rijksweg 

(werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, de wens voor een nieuwbouw- of renovatieproject). 

Hiertoe zet de wegbeheerder een projectscope op, welke afgestemd wordt op meerjarenplannen van 

de wegbeheerder. Als de projectscope eenmaal gedefinieerd is, wordt er een opdracht opgesteld op 

basis waarvan potentiële opdrachtnemers een prijsaanbieding kunnen doen (aanbesteding). Naar 

gelang de selectiecriteria, wordt de meest voordelige aanbieder geselecteerd en wordt opdracht 

verleend. 

 

De projectorganisatie ontvangt de opdracht van de wegbeheerder. Hierop wordt het project opgestart 

op basis van het Plan van Aanpak wat bij de aanbesteding de basis is geweest. 
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Figuur 31 | Deelproces 'Algemene voorbereiding' van buitendienststellingen van rijkswegen 
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5.2 Deelproces B2: ‘Specifieke voorbereiding’ buitendienststelling rijkswegen 

Om werkzaamheden op, boven of nabij rijkswegen veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren, zonder 

daarbij de veiligheid en doorstroming van de weggebruikers in gevaar te brengen, zijn 

verkeersmaatregelen nodig. Op het moment dat bepaalde werkzaamheden een verkeersmaatregel 

vereisen, dient deze ruim voor de uitvoering van de werkzaamheden door de projectorganisatie bij de 

wegbeheerder aangevraagd te worden.  

De noodzaak van een verkeersmaatregel wordt door de werkvoorbereider van de projectorganisatie 

gesignaleerd. Deze stelt hierop een Intern Aanvraagformulier Verkeersmaatregelen (IAV) op. Deze 

wordt toegezonden aan de afdeling Verkeersmanagement van de projectorganisatie. Zij controleren 

de IAV op tijdigheid, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden door deze afdeling, waar mogelijk, 

verschillende IAV gecombineerd tot één aanvraag. Op basis van deze (al dan niet gecombineerde) 

aanvragen stelt de Verkeersmanager van de afdeling Verkeersmanagement van de projectorganisatie 

een aanvraag op richting de wegbeheerder. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld en behandeld 

door de wegbeheerder. Er wordt bekeken of de aanvraag kan worden gecombineerd met eventuele 

andere aanvragen op het betreffende wegsegment, indien deze raakvlakken hebben. Hierna wordt 

bekeken of de aanvraag conflicteert met een andere aanvraag. Zo mag een verkeersmaatregel 

bijvoorbeeld geen hinder veroorzaken op de omleidingsroute van een andere verkeersmaatregel. 

Hierna wordt er gekeken naar de risicobeheersing van de verkeersmaatregel. Er kan een 

toezichthouder namens de wegbeheerder toegewezen worden voor de verkeersmaatregel; deze zal 

zich echter volledig richten op de kwaliteit en veiligheid van het werk binnen de afzetting, de uitvoering 

van de afzetting is hierbij ondergeschikt. Nadat de risico’s van de verkeersmaatregel in kaart zijn 

gebracht, wordt deze bekeken hoe deze zich verhoudt tot het reguliere verkeer. Het streven bij het 

inplannen van de verkeersmaatregel is zo min mogelijk verkeershinder als gevolg van de 

wegwerkzaamheden te laten optreden. Tenslotte wordt de verkeersmaatregel afgestemd met de WBU 

(WerkBare Uren) van het wegendistrict waar de verkeersmaatregel uitgevoerd wordt. De WBU geven 

per wegvak op rijbaanniveau aan op welke momenten er een of meerdere rijstroken aan het verkeer 

onttrokken kunnen worden, zonder dat er verkeershinder optreedt. Hierna wordt er een GVKM 

(Goedgekeurde Verkeersmaatregel) aan de projectorganisatie verstrekt. Deze wordt door de 

verkeersmanager gedocumenteerd en ten slotte toegestuurd aan de werkvoorbereider (aanvrager). 

Op de volgende pagina staat het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ van buitendienststellingen van 

rijkswegen schematisch weergegeven.  
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Figuur 32 | Deelproces 'Specifieke voorbereiding' van buitendienststellingen van rijkswegen bij de projectorganisatie 

(verkeersmaatregelen) 
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Figuur 33 | Deelproces 'Specifiek voorbereiden' van buitendienststellingen van rijkswegen bij de wegbeheerder 
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De taken en verantwoordelijkheden in het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ van 

buitendienststellingen van rijkswegen zijn verdeeld tussen de projectorganisatie en de wegbeheerder. 

Deze zijn in onderstaande RASCI-tabel weergegeven. 

 

Proces “Specifieke voorbereiding” buitendienststellingen rijkswegen 

Activiteit WVB VM PLV REG VM IP 

Opstellen en indienen IAV R / A C     

Controleren en combineren IAV  R A    

Opstellen en indienen aanvraag VKM  R A    

Beoordelen en plannen aanvraag VKM    A R C 

Bundelen van aanvragen VKM    A R C 

Afstemming t.o.v. andere aanvragen    A R C 

Bepalen hinder VKM    A R C 

Afstemming t.o.v. WBU    A R C 

Opsturen GVKM    A R C 

Documenteren GVKM  R A    

Tabel 7 | RASCI-model behorende bij het deelproces 'Specifiek voorbereiden' van buitendienststellingen van rijkswegen 

Op de volgende pagina worden de in het bovenstaande RASCI-model voorkomende functies en 

afdelingen kort beschreven.  
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Per deelbedrijf wordt een contactpersoon Joint Venture aangesteld ten behoeve van het aanvragen 

van de verkeersmaatregelen. Dit om te voorkomen dat het aantal contactpersonen niet meer te 

overzien is. Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor het eenmaal per week verzamelen van de 

IAV en het indienen van deze aanvragen bij de afdeling Verkeersmanagement. 

 

Verkeersmanager (VM) Vormt de schakel tussen de projectorganisatie en de wegbeheerder. 

Controleert, coördineert, administreert en adviseert met betrekking tot 

aanvragen vanuit de projectorganisatie t.b.v. verkeersmaatregelen. 

   

Projectleider Verkeer (PLV) Eindverantwoordelijk binnen de afdeling Verkeersmanagement voor 

de juiste en tijdige gang van zaken. Stuurt verkeersmanagers aan. 

 

Regisseur (REG) Is de regisseur van de verkeersmaatregel/het project vanuit de 

wegbeheerder. Deze draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor 

het juist verlopen van de verkeersmaatregel/het project. 

Verkeersmanager (VM) De Verkeersmanager behartigt de belangen van de weggebruikers en 

zal alle verkeersmaatregelen en bijkomende gevolgen vanuit dat 

perspectief beoordelen.  

Infraprovider (IP) De infraprovider behartigt de belangen t.a.v. de beschikbaarheid van 

het infrastructuurnetwerk. Bewaakt de voortgang vanuit de 

wegbeheerder en stakeholders binnen het project. 

5.3 Deelproces B3: ‘Uitvoering’ buitendienststelling rijkswegen 

Nadat het deelproces ‘Specifieke voorbereiding’ van buitendienststellingen van rijkswegen is 

doorlopen en afgerond, levert dit een GVKM op. Deze vormt het startpunt voor het deelproces 

‘Uitvoering’ van buitendienststellingen van rijkswegen. 

 

Voordat de uitvoering van de werkzaamheden werkelijk start, meldt de hoofduitvoerder zich bij de 

aanvrager om de planning van de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen door te nemen. Kort 

voor aanvang van de werkzaamheden wordt de GVKM doorgebeld bij de Verkeerscentrale (VC) om 

de verkeersmaatregel aan te melden. Het tijdstip van telefonisch contact wordt genoteerd op het 

formulier ‘Overzicht Verkeersmaatregel’ (OVKM). Hierop stelt de VC de verkeersmaatregel in werking. 

De tijd van in werking treden van de verkeersmaatregel (bijvoorbeeld kruizen boven de rijstroken) 

wordt genoteerd op het OVKM. Conform de GVKM en het kruizenbriefje (bijlage verkeersmaatregel) 

worden er verkeersmaatregelen op de weg geplaatst (barriers, pijlwagens, etc.). Als dit is gereed is, 

wordt dit gemeld bij de hoofduitvoerder. het tijdstip ‘Verkeersmaatregelen gereed’ wordt vermeldt op 

het OVKM. Hierna kan de uitvoering van de werkzaamheden plaats vinden. Na het einde van de 

werkzaamheden, dan wel het aflopen van het beschikbare tijdsvenster van de verkeersmaatregel, 

geeft de uitvoerder het werkvak vrij voor het opruimen van de verkeersmaatregel. Dit is het einde van 

de verkeersmaatregel, het materiaal en materieel van de werkzaamheden wordt van de rijksweg 
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gehaald. Hierna kan het materiaal/materieel van de verkeersmaatregel zelf worden opgeruimd. Het 

tijdstip van opruimen wordt genoteerd op het OVKM. Zodra de gehele verkeersmaatregel verwijderd 

is, dient deze door middel van telefonisch contact bij de VC te worden afgemeld. Het tijdstip van 

afmelden wordt genoteerd op het OVKM. Hierna geeft de VC het deel van de rijksweg terug in 

gebruik. Het OVKM wordt binnen de projectorganisatie gedocumenteerd/gearchiveerd. 

 

Op de volgende pagina is bovenstaand deelproces schematisch weergegeven. 

 

Ook bij het deelproces ‘Uitvoering’  van buitendienststellingen van rijkswegen (verkeersmaatregelen) 

zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld onder de betrokkenen. Deze zijn op de volgende 

pagina in een RASCI-model weergegeven. 

 

Proces “Uitvoering” buitendienststellingen rijkswegen 

Activiteit WVB HU PLV VM UVKM VC 

Melden bij aanvrager C R   R  

GVKM aanmelden bij VC A R   C C 

In werking stellen GVKM  C   C R 

Plaatsen VKM op weg  C   R C 

Melden bij HU dat VKM gereed zijn  C   R  

Uitvoeren werkzaamheden C R     

HU geeft werkvak vrij voor opruimen VKM  A / R   C C 

Opruimen VKM  C   R C 

Afmelden VKM  A / R   R C 

Formulier OVKM documenteren C A  R   

Tabel 8 | RASCI-model bij het deelproces 'Uitvoering' van buitendienststellingen van rijkswegen (verkeersmaatregelen) 
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Figuur 34 | Deelproces 'Uitvoering' van buitendienststellingen van rijkswegen (verkeersmaatregelen) 
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6 Conclusies organisatie van buitendienststellingen 

In hoofdstuk 4 is de organisatie van buitendienststellingen van het spoor beschreven en in hoofdstuk 5 

is hetzelfde gedaan voor buitendienststellingen van rijkswegen. Naar aanleiding hiervan zijn een 

aantal zaken geconstateerd, welke een negatieve invloed hebben op de organisatie van 

buitendienststellingen. De negatieve invloeden ten aanzien van de organisatie van 

buitendienststellingen van het spoor worden besproken in paragraaf 6.1 en in paragraaf 6.2 wordt dit 

gedaan voor buitendienststellingen van rijkswegen. 

6.1 Conclusies organisatie buitendienststellingen van het spoor 

Bij de organisatie van buitendienststellingen van het spoor zijn een aantal negatieve invloeden in het 

proces geconstateerd. 

 

 Binnen de projectorganisatie is niets vastgelegd in richtlijnen, procedures of werkplannen over 

het proces ten aanzien van buitendienststellingen van het spoor. De informatie uit het onderzoek 

is louter verzameld in interviews met betrokkenen en documenten (werkplannen en richtlijnen van 

de spoorbeheerder). Door het ontbreken van richtlijnen, procedures en werkplannen bij de 

projectorganisatie is er binnen de projectorganisatie onduidelijkheid over de te volgen weg en de 

nemen acties, waardoor er inefficiëntie in het proces optreedt; 

 Door het grote interval tussen de deelprocessen ‘Algemene voorbereiding’ en ‘Specifieke 

voorbereiding’, komt het met regelmaat voor dat de uitgangspunten zodanig zijn veranderd in de 

loop der tijd, dat de reservering van de buitendienststelling niet meer overeenkomt met het 

ontwerp/uitvoeringswijze. Dit is één van de oorzaken die debet is aan het grote aantal 

annuleringen van buitendienststellingen; 

 Door het ontbreken van richtlijnen, procedures en werkplannen bij de projectorganisatie ten 

aanzien van het proces ‘Buitendienststellingen van het spoor’, wordt het voorbereidingstraject 

onvoldoende beheerst. Dit is de andere oorzaak die debet is aan het grote aantal annuleringen: 

doordat de voorbereiding onvoldoende wordt beheerst is een buitendienststelling onvoldoende 

voorbereid, waardoor deze wordt geannuleerd. 

 

Bovenstaande negatieve invloeden zorgen voor een onvoldoende beheerst voorbereidingsproces, wat 

zich uit in een groot aantal annuleringen van buitendienststellingen van het spoor. Dit brengt tot op 

heden nog geen directe kosten met zich mee (het annuleren kost geen geld), echter wel indirecte 

kosten in de zin van een inefficiënt proces en verloren manuren. Ook wordt door het onbeheerste 

proces en het veelvuldig annuleren van gereserveerde en ingeplande buitendienststellingen 

imagoschade geleden bij de spoorbeheerder. Hierdoor bestaat de kans dat in de nabije toekomst wel 

financiële gevolgen gekoppeld gaan worden aan het annuleren van buitendienststellingen, of dat deze 

(nog) minder makkelijk worden toegekend aan de projectorganisatie. Er is gebleken dat deze 

annuleringen zich vooral voordoen in het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ van 

buitendienststellingen van het spoor. Om die reden is het wenselijk het deelproces van het ‘Specifiek 

voorbereiden’ van buitendienststellingen van het spoor beter beheersbaar te maken. 
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6.2 Conclusies organisatie buitendienststellingen van rijkswegen 

Ook bij de organisatie van buitendienststellingen van rijkswegen zijn negatieve invloeden 

geconstateerd, welke er voor zorgen dat het voorbereidingsproces niet voldoende beheerst wordt. 

 

 Binnen de projectorganisatie is een werkplan beschikbaar wat het proces in termen van 

taken en verantwoordelijkheden en doorlooptijd beschrijft. Dit document leeft echter niet 

onder de betrokkenen in het proces; 

 Het voorbereidingstraject van buitendienststellingen van rijkswegen verloopt niet goed, 

omdat het ontwerp en de uitvoeringswijze vaak op het laatste moment wijzigen; 

 Het voorbereidingstraject van buitendienststellingen van rijkswegen verloopt niet goed, 

omdat betrokkenen onvoldoende op de hoogte zijn wat de te nemen acties zijn en wie 

hiervoor verantwoordelijk is; 

 

Net als bij buitendienststellingen van het spoor, zorgen bovenstaande negatieve invloeden in het 

voorbereidingsproces van buitendienststellingen van rijkswegen er voor dat een groot deel van de 

aangevraagde buitendienststellingen (verkeersmaatregelen) wordt geannuleerd. Deze brengen geen 

directe kosten met zich mee, maar wel indirecte kosten en imagoschade bij de wegbeheerder. Ook 

hier heeft het annuleren van verkeersmaatregelen tot gevolg dat in de nabije toekomst de 

wegbeheerder wel financiële gevolgen gaat koppelen aan het annuleren van verkeersmaatregelen, of 

dat deze minder snel worden toegekend. Er is gebleken dat deze annuleringen zich vooral voordoen 

in het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ van buitendienststellingen van rijkswegen. Ook voor 

buitendienststellingen van rijkswegen is het dus wenselijk om het deelproces ‘Specifiek voorbereiden’ 

beter beheersbaar te organiseren.  
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7 Opzet en uitwerking ‘BDSportal’ 

Nu het huidige voorbereidingsproces van buitendienststellingen en de daarbij voorkomende 

knelpunten zijn geanalyseerd en in kaart zijn gebracht, kan er een oplossing worden ontwikkeld 

waardoor de geconstateerde knelpunten in het voorbereidingsproces niet meer optreden. Hiertoe 

worden de geconstateerde knelpunten eerst gespecificeerd. Om de knelpunten in het 

voorbereidingsproces te elimineren, dienen de belangrijkste functies van het te ontwikkelen 

hulpmiddel op het elimineren van deze knelpunten gericht te zijn. Deze belangrijkste functies worden 

dan ook expliciet omschreven (paragraaf 7.1). Als ook deze gedefinieerd zijn, kan er een Programma 

van Eisen worden opgesteld waaraan het hulpmiddel dient te voldoen. Dit PvE wordt gebaseerd op de 

doelstelling van het afstudeeronderzoek en de geconstateerde knelpunten. 

Conceptmatig wordt daarop het hulpmiddel ontwikkeld. De grove werking van het hulpmiddel wordt 

vastgesteld aan de hand van zogenaamde ‘Black boxes’ (paragraaf 7.2). Op basis van de grove 

werking en het processchema wordt een stroomschema voor het hulpmiddel opgesteld. Door dit 

stroomschema verder uit te werken wordt er een functioneel ontwerp van het hulpmiddel gegenereerd 

(paragraaf 7.3). Door dit functionele ontwerp vervolgens grafisch vorm te geven, ontstaat het 

uiteindelijke hulpmiddel. Een en ander is ook in onderstaand schema weergegeven. 

 

Figuur 35 | Schematische weergave van het ontwerptraject van het hulpmiddel 
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7.1 Eisen en wensen 

De eisen zijn in een Programma van Eisen samengepakt.. Deze worden in deze paragraaf 

beschreven. 

7.1.1 Belangrijkste functies 

De belangrijkste functies waar het voorbereidingsproces en het hulpmiddel aan moeten voldoen 

komen rechtstreeks voort uit de doelstelling van het onderzoek. De eerste twee eisen zijn letterlijk 

opgenomen in de doelstelling, namelijk “het binnen planning realiseren van werkzaamheden in een 

buitendienststelling” en “het binnen budget realiseren van werkzaamheden in een 

buitendienststelling”. Het niet binnen planning en budget realiseren van de organisatie van 

werkzaamheden in een buitendienststelling is door de volgende oorzaken veroorzaakt: 

 

 het ontbreken van de integraliteit tussen de betrokken partijen; 

In het voorbereidingsproces zijn verschillende partijen, functies en personen betrokken. In de 

huidige organisatie is het niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, wie de input voor welke 

taak levert en aan wie de output van een taak gericht dient te zijn. De integraliteit (samenwerking, 

communicatie en onderlinge betrokkenheid) tussen de betrokken partijen is onvoldoende. 

 het te laat opstarten van het voorbereidingstraject; 

Doordat er geen eenduidige procedure wordt nagestreefd met betrekking tot het 

voorbereidingsproces en er onvoldoende zicht is op wat er dient te gebeuren, wordt het 

voorbereidingsproces te laat opgestart.  

 het ontbreken van de juiste informatie/documentatie in het proces. 

In het voorbereidingsproces is de informatiestroom onvoldoende beheerst. Er zijn verschillende 

versies van documenten in omloop en het is onvoldoende inzichtelijk wie welk document dient op 

te stellen of dient te beoordelen. 

 

Het hulpmiddel en proces dienen: 

 de integraliteit tussen de betrokken partijen te vergroten; 

Het hulpmiddel dient de gebruiker duidelijkheid te verschaffen over de betrokken personen en de 

verdeling van de verantwoordelijkheden in het voorbereidingsproces. Hiermee zorgt het 

hulpmiddel voor een verbeterde onderlinge betrokkenheid, samenwerking en communicatie. 

 zorg te dragen voor een tijdige voorbereiding; 

Door het interactief maken van het voorbereidingsproces dient het hulpmiddel de gebruiker actief 

te begeleiden bij het tijdig opstarten en doorlopen van het voorbereidingsproces. Door het bieden 

van een duidelijk ingerichte structuur en proces, dient de onduidelijkheid ten aanzien van het 

proces te worden uitgesloten. 

 te faciliteren in de juiste informatie/documentatie in het proces. 

Het hulpmiddel dient voor de gebruiker een informatieplatform te zijn met de meest recente 

documenten. Tevens dient het hulpmiddel de informatiestroom dusdanig in te richten en de 

gebruiker hierbij te begeleiden, dat duidelijk is wat er t.a.v. welk document van wie verwacht 

wordt. Hiermee voorkomt het hulpmiddel onduidelijke en incomplete gegevens in het proces. 
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7.1.2 Programma van Eisen 

Ten aanzien van het voorbereidingsproces en het hulpmiddel zijn de volgende eisen geformuleerd. 

 Het voorbereidingsproces bevat alle noodzakelijke processtappen en is gebaseerd op de 

procedures van de infrabeheerders; 

 Het hulpmiddel begeleidt de gebruiker door het te doorlopen proces; 

 Het hulpmiddel is door alle betrokkenen te gebruiken en vormt zodoende een informatieplatform 

van het proces; 

 Het hulpmiddel is te gebruiken voor verschillende projectspecifieke situaties; 

 Het hulpmiddel ondersteunt het bewaken van de voortgang van het voorbereidingsproces op een 

interactieve wijze; 

 Het hulpmiddel is compatible met MS Outlook, zodat vanuit het hulpmiddel afspraken, 

overleggen, milestones/deadlines en agenda-items kunnen worden aangemaakt en bij 

betrokkenen worden ingepland; 

 Het hulpmiddel is aanpasbaar op de procedures van de infrabeheerders; 

 Het hulpmiddel verbetert de voorbereiding zodanig, zodat het aantal annuleringen van 

buitendienststellingen veroorzaakt door een niet goed ingerichte voorbereidingsfase naar 0 wordt 

gereduceerd; 

7.1.3 Programma van Wensen 

Aanvullend op het Programma van Eisen, is ook een Programma van Wensen opgesteld.  

 Het hulpmiddel dient eenvoudig toepasbaar en toegankelijk te zijn; 

 Het hulpmiddel mag geen grote investeringen in geld en tijd met zich meebrengen; 

 

Het Programma van Wensen is in vergelijking met het Programma van Eisen minder doorslaggevend 

op de werking van het hulpmiddel en zodoende van mindere importantie. Het voldoen aan de wensen 

vergroot de toegevoegde waarde van het hulpmiddel en kan het gebruik hiervan stimuleren. De 

wensen worden dan ook zoveel mogelijk gerealiseerd in het hulpmiddel. 

7.2 Werking hulpmiddel 

Hierbij vervult het hulpmiddel een tweeledige functie: in eerste instantie genereert het hulpmiddel op 

basis van de ingevoerde gegevens het voorbereidingstraject en in tweede instantie begeleidt het 

hulpmiddel de gebruikers actief door het voorbereidingsproces. De twee fasen kunnen hierbij als volgt 

worden omschreven: 

 

1. Een invoerfase, waarin de verschillende parameters van het projectspecifieke geval worden 

ingevoerd en op basis waarvan het voorbereidingstraject wordt bepaald; 

2. Een monitorfase, waarin het hulpmiddel de betrokkenen bij het uitgezette voorbereidingsproces 

ondersteunt. 
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Projectspecifieke 

werkplanning 

- Te doorlopen traject 
- Tijdspad 
- Informatiestroom 
- Taken + 

verantwoordelijkheden

Invoerfase 

De gewenste output van de eerste fase is vastgelegd in het eerste deel van de doelstelling van het 

afstudeerproject, namelijk “Het opzetten van een hulpmiddel ten aanzien van de organisatie van 

buitendienststellingen…”. Het hulpmiddel dient te zorgen voor een gestructureerde organisatie van 

buitendienststellingen, zodat dit proces op een eenduidige en efficiënte wijze verloopt. De input voor 

de organisatie van een buitendienststelling zijn het soort buitendienststelling (spoor- of wegverkeer), 

de datum van uitvoering van de buitendienststelling en de betrokkenen (intern/extern) bij het proces. 

 

    INPUT               OUTPUT 

                       

 

Figuur 36 | Het hulpmiddel gevisualiseerd als 'Black Box', met daarbij geformuleerd de input en output 

Deze eerste fase vormt zoals gezegd de invoerfase, waarin de projectgegevens van de 

buitendienststelling worden ingevoerd. Parameters hierbij zijn het type buitendienststelling, het soort 

buitendienststelling, de datum van de buitendienststelling en de betrokkenen van zowel interne als 

externe partijen bij de buitendienststelling. Op basis van deze gegevens genereert het hulpmiddel de 

voorbereidingsplanning met activiteiten en bijbehorende milestones en de in te richten 

informatiestroom tussen de partijen. De vervolgstap, het begeleiden van de gebruiker door het 

gegenereerde voorbereidingstraject, wordt hierna behandeld. 

 

Monitorfase 

De output van de invoerfase is een gestructureerd voorbereidingsproces vastgelegd in een 

werkplanning, toegespitst op de projectspecifieke omstandigheden. Vervolgens dient het hulpmiddel 

de gebruiker ondersteuning te bieden gedurende deze fase. Het hulpmiddel levert hiertoe output in de 

vorm van een interactieve planning, biedt een platform voor de benodigde informatie en documentatie 

(inclusief up- en downloadmogelijkheden) en vormt een centraal platform voor de betrokkenen in de 

communicatie. De output van de invoerfase vormt de input voor de monitorfase. Door de inzet van het 

hulpmiddel wordt vervolgens een output gegenereerd in de vorm van een interactieve planning 

(activiteiten en milestones actief ingepland bij de gebruiker, bijvoorbeeld in MS Outlook) en een 

gegenereerde informatiestroom tussen de betrokken partijen. Hierdoor worden de betrokkenen, zowel 

van interne als externe partijen, met elkaar verbonden. 

 

      

  

 

 
 

Projectgegevens 

   - Type BDS 

   - Soort BDS 

   - Datum BDS 
BLACK BOX 
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Planning 

- Processtap + deadline in 

agenda   betrokkenen 

- Voortgangsrapportage in 

hulpmiddel 

Informatie 

- Ingevulde 

documenten/formulieren 

naar infrabeheerders 

- Afspraken, overleggen, 

milestones in agenda’s 

gepubliceerd 

Integraliteit 

- Verantwoordelijkheden 

per processtap 

inzichtelijk 

                   INPUT                OUTPUT 

              

Figuur 37 | Het hulpmiddel gevisualiseerd als 'Black Box', met daarbij geformuleerd de input en output 

De monitorfase is er op gericht de gebruiker door het voorbereidingsproces te leiden. Hiervoor dient 

het hulpmiddel stapsgewijs, aan de hand van de processtappen beschreven in het processchema,  

het voorbereidingsproces te doorlopen en de gebruiker hierin mee te nemen. Door de interactieve 

planning worden de processtappen, milestones, overleggen en afspraken opgenomen in de agenda 

van de gebruiker. Aan de interactieve planning wordt gekoppeld hoe de verantwoordelijkheden bij een 

bepaalde processtap verdeeld zijn en welke informatie/documentatie hierbij als basis gebruikt kan 

worden of dient te worden aangeleverd. Na het afronden van een processtap wordt deze door de 

verantwoordelijke voor die processtap op status “afgerond” gezet. 

 

Stroomschema 

Nu de basis van het hulpmiddel is bepaald, is een stroomschema met betrekking tot de werking van 

het hulpmiddel op te stellen. Deze is op de volgende pagina weergegeven. Hierbij is de middelste 

kolom de invoerfase en zijn de buitenste kolommen de monitorfase van het hulpmiddel. Tussen de 

activiteiten in het voorbereidingsproces bevinden zich de ‘herinneringen’.  

  

 

 

 

 

 

Projectspecifieke 

werkplanning 

   - Te doorlopen traject 

   - Tijdspad 

   - Informatiestroom 

   - Taken/verantwoording 
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Figuur 38 | Stroomschema van het functioneel ontwerp van het hulpmiddel 
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7.3 Ontwerp hulpmiddel 

Nu de werking van het hulpmiddel is vastgelegd, dient het functionele ontwerp nog te worden 

vormgegeven. Dit is een volledig processchema van de werking van het hulpmiddel. Vervolgens dient 

het hulpmiddel nog grafisch te worden vormgegeven. 

7.3.1 Functioneel ontwerp 

Door het toevoegen van de RASCI-modellen aan het stroomschema, is het functioneel ontwerp tot 

stand gekomen. Hierbij zijn per activiteit in het voorbereidingsproces van buitendienststellingen, de 

taakverantwoordelijken (‘Responsibles’) uit de RASCI-modellen gekoppeld. De tijdsbalk uit het 

processchema is voor zowel buitendienststellingen van het spoor als buitendienststellingen van 

rijkswegen in het functioneel ontwerp opgenomen. Hierdoor waarborgt het hulpmiddel de planning van 

het voorbereidingsproces. De herinneringen ten aanzien van de activiteiten in het 

voorbereidingsproces, worden door middel van een herinnering (email/reminder) in de MS Outlook 

agenda’s van de verantwoordelijken geplaatst. 

 

In het functioneel ontwerp op de volgende pagina zijn alle stappen die in het hulpmiddel dienen te 

worden genomen in het gele vlak van het hulpmiddel weergegeven. Vervolgens zijn aan weerszijden 

in het rood en in het groen de specifieke voorbereidingsprocessen van respectievelijk de 

spoorbeheerder en de wegbeheerder. De reeds bestaande procedures zijn in het lichtgrijs 

weergegeven, daar waar nieuwe elementen in zwarte tekst zijn weergegeven. 

 

Het functioneel ontwerp laat duidelijk zien dat er in de invoerfase zowel algemene gegevens als 

specifieke gegevens dienen te worden ingevoerd. Dat laatste bepaald de splitsing naar het deelproces 

van buitendienststellingen van het spoor of buitendienststellingen van rijkswegen. Vervolgens 

genereert het hulpmiddel op basis van de ingevoerde informatie het voorbereidingstraject. De 

activiteiten worden in de vorm van milestones/agenda-items in de Outlook agenda’s geplaats van de 

ingevoerde betrokkenen. Het hulpmiddel stuurt op aangegeven tijdstippen vervolgens herinneringen 

naar de betreffende actiehouder ten aanzien van zijn te ondernemen activiteit met daaraan gekoppeld 

de milestone. 

 

Na het afronden van alle acties is de specifieke voorbereiding van de buitendienststelling doorlopen 

en kan deze worden afgesloten. 

  





  “Het binnen planning en budget organiseren van buitendienststellingen van zowel 

spoor- als wegverkeer door de projectorganisatie” 

 

 

 

73 

7.3.2 Grafisch ontwerp 

Het ontworpen hulpmiddel is een volledig functionerende combinatie tussen de internetportal en MS 

Outlook. In deze paragraaf wordt het hulpmiddel stap voor stap doorlopen om zo de belangrijkste 

functies en vensters te illustreren. Deze vensters zijn voorzien van een korte uitleg. 

Voordat  het hulpmiddel grafisch is ontworpen, is nagedacht over de werking en samenhang tussen 

de verschillende pagina’s/schermen in het hulpmiddel. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamde 

‘sitemap’ van het hulpmiddel. Een’ sitemap’ is een pagina waarin alle links van een webpagina staan, 

die normaal gesproken op belangrijkheid zijn gesorteerd. Dit is een handig hulpmiddel voor bezoekers 

en zoekmachines om pagina's te vinden op een site. 
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Figuur 39 | Sitemap van het hulpmiddel 'BDSportal' 
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7.3.3 Inlogvenster 

 

Figuur 40 | Inlogvenster 

Het eerste venster van het hulpmiddel betreft het inlogvenster. Hier kan worden ingelogd met een 

emailadres en wachtwoord. Dit is vereist om in het hulpmiddel buitendienststellingen te kunnen 

bekijken, of nieuwe buitendienststelling te kunnen aanmaken. 
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7.3.4 Startvenster 

 

Figuur 41 | De homepagina van het hulpmiddel 

Voor een gebruiksvriendelijke opening en ter introductie van het geopende programma, is het 

hulpmiddel voorzien van een homepagina. Vanuit hier kan genavigeerd worden naar de verschillende 

tabbladen van de buitendienststellingen en naar de handleiding. 
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Figuur 42 | De handleiding-pagina van het hulpmiddel 

De handleiding werkt aan de hand van de sitemap. Hierbij staan alle pagina’s van het hulpmiddel 

overzichtelijk weergegeven. Door op één van de pagina’s in de sitemap te klikken, wordt de 

handleiding behorende bij deze pagina geopend.  
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7.3.5 Overzichtsscherm 

 

Figuur 43 | Het overzichtsscherm, waarbij alle lopende, afgeronde en openstaande aanvragen te zien zijn 

Op dit scherm begint de functionaliteit van het hulpmiddel. Hier is een overzicht van zowel lopende, 

afgeronde en openstaande buitendienststellingen. Het scherm voor buitendienststellingen van het 

spoor en het scherm voor buitendienststellingen van rijkswegen ziet er in dit geval hetzelfde uit. 

 

Bij de lopende aanvragen staan de buitendienststellingen, waarvan op dit moment het 

voorbereidingsproces lopende is. Indien een buitendienststelling is afgerond, verspringt deze van de 

lopende buitendienststellingen naar de afgeronde buitendienststellingen. Zo kan te allen tijde nog een 

beroep worden gedaan op afgeronde buitendienststellingen, om het trajectverloop in te zien en 

eventueel verbeterpunten uit het traject te filteren. 

 

Op het moment dat een aangemaakte buitendienststelling nog niet door alle betrokkenen is 

geaccepteerd, staat deze bij openstaande buitendienststelling. Op het moment dat alle betrokkenen 

de buitendienststelling in hun agenda’s hebben geaccepteerd, verspringt deze van de openstaande 

aanvragen naar de lopende aanvragen. 
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7.3.6 Nieuwe buitendienststelling aanmaken 

 

Figuur 44 | Onder het tabblad nieuwe BDS aanmaken kunnen nieuwe buitendienststellingen worden aangemaakt 

Om een nieuwe buitendienststelling aan te maken, dienen een viertal informatieschermen doorlopen 

te worden. Het eerste daarvan dient om de algemene projectgegevens in te voeren. Tevens wordt hier 

de projectorganisatie en de betrokkenen bij de buitendienststelling ingevoerd. 
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Figuur 45 | Tabblad waar de projectspecifieke gegevens van de buitendienststelling kunnen worden ingevoerd 

In dit tabblad wordt vervolgens de keuze gemaakt voor een buitendienststelling van het spoor of een 

buitendienststelling van rijkswegen. Tevens wordt de datum van uitvoering van de buitendienststelling 

ingegeven. Op basis van deze twee parameters genereert het hulpmiddel het voorbereidingstraject 

voor de buitendienststelling. 

 

Nadat het type buitendienststelling is gekozen, kunnen ook de gegevens van de betreffende 

infrabeheerder worden ingevoerd. 
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Figuur 46 | Het door het hulpmiddel gegenereerde voorbereidingsproces 

Op basis van de ingevoerde gegevens wordt het voorbereidingsproces door het hulpmiddel 

gegenereerd. Na deze stap worden de meldingen en herinneringen bij de betrokkenen in de agenda’s 

geplaatst.  

 

De planning is zoals deze door de infrabeheerders wordt gesteld voor het voorbereidingsproces. 

Hieraan koppelt het hulpmiddel automatisch een datum op basis van de uitvoerdatum van de 

buitendienststelling. De acties, welke zijn overgenomen uit de procedures van de infrabeheerders en 

de integrale procesflow, worden op de aangegeven datum in de agenda’s van de actiehouders 

geplaatst. De actiehouders worden automatisch bepaald op basis van de ingevoerde gegevens. Bij 

het aanmaken staan de statussen van de acties allemaal op rood (nog niet begonnen). Wanneer een 

actie door een actiehouder op status “lopend” wordt gezet (oranje), weten de overige betrokkenen dat 

de actie is opgepakt en lopende is. Is de actie afgerond, dan gaat de status naar “afgerond” (groen).  

 

Het kan zo zijn dat de situatie anders is als theoretisch bepaald. Hiervoor zit de knop “Handmatig 

wijzigen” in dit scherm opgenomen. Elk van de gegevensvelden kan zo handmatig aangepast worden, 

naar gelang de situatie dit verlangd. 
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Figuur 47 | Voordat de agenda-items worden gepubliceerd, dienen de automatische herinneringen nog ingesteld te worden 

In het laatste tabblad van het aanmaken van een nieuwe buitendienststelling, dienen de automatische 

herinneringen nog ingesteld te worden. De verschillende actiehouders worden op basis van de 

ingevoerde gegevens weergegeven. Door middel van het al dan niet aanvinken van de 

geautomatiseerde herinneringen, worden de actiehouders op hun taak geattendeerd. 

 

Daarmee is de buitendienststelling aangemaakt en kan deze worden gepubliceerd. Via het overzicht is 

de aangemaakte buitendienststelling terug te vinden bij “Openstaande aanvragen”.  
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7.3.7 Openstaande aanvragen 

 

Figuur 48 | Door op de openstaande buitendienststelling te klikken, wordt een overzicht gegeven van de status hiervan.  

Wanneer een openstaande aanvraag wordt geopend, wordt de status van deze buitendienststelling 

zichtbaar. Zolang nog niet alle actiehouders de buitendienststelling hebben geaccepteerd, blijft de 

aanvraag bij “Openstaande buitendienststellingen” staan. 

 

Wanneer de aanvraag is geaccepteerd door alle actiehouders, wordt deze verplaats naar “Lopende 

buitendienststellingen”. 
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7.3.8 Lopende buitendienststelling beheren 

 

Figuur 49 | Dashboardscherm van een lopende buitendienststelling 

Dit Dashboardscherm vormt het centrale uitgangspunt voor het beheersen van het 

voorbereidingsproces van een buitendienststelling. In één oogopslag is duidelijk welke acties er door 

wie wanneer genomen dienen te worden of al zijn genomen. 

 

Door het klikken op een activiteit wordt deze geopend, waardoor enkele details zichtbaar worden. 

 

Figuur 50 | Door het klikken op een activiteit wordt deze geopend, waarbij een korte omschrijving van de activiteit wordt 
gegeven, de status en actiehouder vermeldt staan en waarbij een logboek is opgenomen waarbij de voortgang kan worden 
geregistreerd van de activiteit. 
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7.3.9 BDS Informatiesysteem 

 

Figuur 51 | Het informatieplatform in het hulpmiddel. Documenten kunnen worden ge-upload, waarna er een 
geautomatiseerde melding naar de actiehouders uitgaat.  

In dit tabblad kunnen documenten worden ge-upload. Een aantal documenten staat al 

voorgeprogrammeerd, maar documenten kunnen ook handmatig worden toegevoegd. Nadat een 

document wordt ge-upload wordt de datum van uploaden en de actiehouder die het document heeft 

ge-upload weergegeven. 
 

Een automatische melding wordt verstuurd naar de verschillende actiehouders. Deze melding dienen 

zij te accepteren, waarmee zij tekenen “Geaccepteerd” van het document. Zo wordt geborgd dat de 

betrokkenen te allen tijde op de hoogte zijn van de ge-uploadde informatie. De status van het al dan 

niet accepteren van een document krijgt men te zien als men op het document klikt. 
 

 



Afstudeerrapport 

T.P.A. Braspenning 

 

86 

7.3.10 Afsluiten buitendienststelling 

 

Figuur 52 | Nadat alle activiteiten zijn afgerond, kan de buitendienststelling worden afgesloten 

 Na het afronden van de laatst openstaande actie, en wanneer alle acties op de status afgerond staan, 

verschijnt een melding ter afsluiting van de buitendienststelling. Wanneer de buitendienststelling wordt 

afgesloten en afgerond, springt deze in het overzichtsvenster naar “Afgeronde buitendienststellingen”. 

 

7.4 Conclusie hulpmiddel 

‘BDSportal’ is een demoversie, die verder ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden bij de 

projectorganisatie. In het hulpmiddel is een handleiding ten aanzien van het gebruik opgenomen, wat 

er voor zorgt dat de verschillende medewerkers zelfstandig met het hulpmiddel kunnen werken. 

 

Per buitendienststelling is het belangrijk om te controleren of deze aan de standaard uitgangspunten 

voldoet, of dat deze uitgangspunten handmatig aangepast dienen te worden. Dit wordt in de 

handleiding stapsgewijs toegelicht. Het toetsen van het hulpmiddel wordt in het hiernavolgende 

hoofdstuk beschreven. 
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8 ‘BDSportal’ in de praktijk 

Nu de opzet, werking en ontwerp van het hulpmiddel is beschreven, wordt in dit hoofdstuk getoetst of 

het hulpmiddel voldoet aan het opgestelde Programma van Eisen, of de gedefinieerde belangrijkste 

functies in het hulpmiddel verwerkt zijn  en of met dit hulpmiddel wordt voldaan aan de doelstelling.  

8.1 Opzet toetsing 

Voor het toetsen van het hulpmiddel is zowel een praktische toetsing als een theoretische toetsing 

ingezet.  

 

De praktische toetsing is het meest betrouwbaar als het hulpmiddel  in de praktijk gedurende de 

voorbereiding van een buitendienststelling wordt ingezet. Gezien het hulpmiddel als een demoversie 

is ontwikkeld, is de werkelijke inzet bij een voorbereidingsproces nog niet mogelijk. 

 

Om toch te toetsen of het hulpmiddel aansluit bij de bestaande procedures en alle te ondernemen 

acties afdekt, is de demoversie getoetst in nauw overleg met werkvoorbereiders van de 

projectorganisatie en met een vakspecialist Buitendienststellingen van ProRail. De opmerkingen die 

uit deze toetsing zijn voort gekomen zijn verwerkt in een gereviseerde versie van het hulpmiddel. Deze 

toetsing wordt in paragraaf 8.2 beschreven. 

 

De theoretische toetsing van het hulpmiddel is gericht op het toetsen van het hulpmiddel aan het 

Programma van Eisen en het Programma van Wensen, waarbij het aannemelijk maken van de 

verwerking van deze eisen en wensen het speerpunt is geweest. De beschrijving van deze toetsing is 

terug te vinden in paragraaf 8.3. 

8.2 Praktische toetsing van het hulpmiddel 

Zoals gemeld in de vorige paragraaf is het hulpmiddel praktisch getoetst bij zowel de 

projectorganisatie, als bij de spoorbeheerder. Deze toetsingen worden in de onderstaande paragrafen 

beschreven. Hierbij wordt gekeken of de gedefinieerde belangrijkste functies in het ontwerp verwerkt 

zijn en of het beoogde effect van deze functies ook door praktijkdeskundigen worden erkend en 

gewaardeerd. 

8.2.1 Toetsing hulpmiddel bij de projectorganisatie 

Voor deze toetsing is aan werkvoorbereiding van de projectorganisatie gevraagd het hulpmiddel stap 

voor stap te doorlopen en daarbij aan te geven of zij de volgende verwachte verbeteringen in het 

proces door de belangrijkste functies als reëel zien: 

 

 de integraliteit tussen de betrokken partijen te vergroten; 

Het hulpmiddel dient de gebruiker duidelijkheid te verschaffen over de betrokken personen en de 

verdeling van de verantwoordelijkheden in het voorbereidingsproces. Hiermee zorgt het 

hulpmiddel voor een verbeterde onderlinge betrokkenheid, samenwerking en communicatie. 
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 zorg te dragen voor een tijdige voorbereiding; 

Door het interactief maken van het voorbereidingsproces dient het hulpmiddel de gebruiker actief 

te begeleiden bij het tijdig opstarten en doorlopen van het voorbereidingsproces. Door het bieden 

van een duidelijk ingerichte structuur en proces, dient de onduidelijkheid ten aanzien van het 

proces te worden uitgesloten. 

 te faciliteren in de juiste informatie/documentatie in het proces. 

Het hulpmiddel dient voor de gebruiker een informatieplatform te zijn met de meest recente 

documenten. Tevens dient het hulpmiddel de informatiestroom dusdanig in te richten en de 

gebruiker hierbij te begeleiden, dat duidelijk is wat er t.a.v. welk document van wie verwacht 

wordt. Hiermee voorkomt het hulpmiddel onduidelijke en incomplete gegevens in het proces. 

 

De algemene opvatting na het doorlopen van het hulpmiddel was dat het hulpmiddel eenvoudig is in 

het gebruik en dat het de gebruiker actief ondersteunt in het voorbereidingstraject van 

buitendienststellingen. De functionaliteiten in het hulpmiddel zijn goed en volledig, echter wordt de 

mogelijkheid om een en ander handmatig aan te passen gemist. Doordat het in de praktijk kan 

voorkomen dat zowel de termijnen waarop de acties plaatsvinden als de te nemen acties en up te 

loaden documenten verschillen, willen zij graag een mogelijkheid in het hulpmiddel dat dit handmatig 

kan worden bijgesteld. Deze opmerking is in het hulpmiddel verwerkt. 

 

Twee opmerkingen die niet zijn meegenomen uit deze praktische toets: 

 

 Om meelifters inzichtelijk te maken, kan het wenselijk zijn de (spoor)kilometrering van de 

buitendienststelling zichtbaar te maken; 

 Omdat meelifters niet zijn meegenomen in het voorbereidingsproces, wordt deze opmerking 

ook niet direct in het hulpmiddel verwerkt. Deze wordt als uitbreiding van het basishulpmiddel 

gezien. 

 Het hulpmiddel borgt niet de actieve deelname van de betrokkenen in het voorbereidingsproces; 

 Dit is ook niet een doelstelling van het hulpmiddel. In het voorbereidingsproces van een  

buitendienststelling wordt van iedere betrokken partij een goede inzet verwacht. Dat is in het 

huidige proces zo en dat is bij het gebruik van het hulpmiddel zo. Vandaar dat deze opmerking 

niet is meegenomen in het hulpmiddel. 

 

Eén opmerking aangaande het meenemen van het onderhoudsrooster in het hulpmiddel is 

meegenomen als aanbeveling en is terug te vinden in paragraaf 9.2. 

8.2.2 Toetsing hulpmiddel bij de spoorbeheerder 

Het hulpmiddel is eveneens bij de spoorbeheerder getoetst. Daar is aan de Vakspecialist 

Buitendienststellingen gevraagd het hulpmiddel te doorlopen en daarbij aan te geven of hij de 

belangrijkste functies in het hulpmiddel erkend en of hij verwacht dat deze de beoogde verbeteringen 

in het voorbereidingsproces tot stand brengen: 
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 de integraliteit tussen de betrokken partijen te vergroten; 

Het hulpmiddel dient de gebruiker duidelijkheid te verschaffen over de betrokken personen en de 

verdeling van de verantwoordelijkheden in het voorbereidingsproces. Hiermee zorgt het 

hulpmiddel voor een verbeterde onderlinge betrokkenheid, samenwerking en communicatie. 

 zorg te dragen voor een tijdige voorbereiding; 

Door het interactief maken van het voorbereidingsproces dient het hulpmiddel de gebruiker actief 

te begeleiden bij het tijdig opstarten en doorlopen van het voorbereidingsproces. Door het bieden 

van een duidelijk ingerichte structuur en proces, dient de onduidelijkheid ten aanzien van het 

proces te worden uitgesloten. 

 te faciliteren in de juiste informatie/documentatie in het proces. 

Het hulpmiddel dient voor de gebruiker een informatieplatform te zijn met de meest recente 

documenten. Tevens dient het hulpmiddel de informatiestroom dusdanig in te richten en de 

gebruiker hierbij te begeleiden, dat duidelijk is wat er t.a.v. welk document van wie verwacht 

wordt. Hiermee voorkomt het hulpmiddel onduidelijke en incomplete gegevens in het proces. 

 

Na het doorlopen van het hulpmiddel gaf de toetser aan enthousiast te zijn over het hulpmiddel. 

Momenteel zijn zij binnen de organisatie van de spoorbeheerder druk doende met het opzetten van 

een zelfde soort systeem, maar dan gericht op de eigen organisatie. Hij verwachtte dat dit als een 

brug kan zijn, waarbij naar elkaar toe gebouwd kan gaan worden en waarbij uiteindelijk beide 

systemen op elkaar aansluiten. 

Zijn opmerkingen ter verbetering van het hulpmiddel richtten zich vooral op de informatiestroom in het 

hulpmiddel.  

 

 Het integraal draaiboek bestaat vaak uit de samenvoeging van meerdere PDF-bestanden. Het is 

wenselijk dat dit een mapstructuur wordt, waarin meerdere PDF’s kunnen worden ingeladen; 

 Sommige betrokkenen in het voorbereidingsproces hebben niet het bewerkingsrecht nodig op de 

bestanden in het informatiesysteem, zij hebben voldoende aan inzagerecht; 

 De documenten koppelen aan draaiboekbesprekingen: deze kunnen niet geprint worden, enkel 

digitaal worden bekeken; 

 

Deze opmerkingen zijn uiteindelijk niet meegenomen in het hulpmiddel. Na verificatie bleken deze 

opmerkingen namelijk niet mee te wegen voor de projectorganisatie, maar een sterke wens te zijn van 

de spoorbeheerder. Het hulpmiddel is in eerste instantie ontwikkeld ter verbetering van het 

voorbereidingsproces bij de projectorganisatie. Zij zien dit vooral als aanvulling op het hulpmiddel en 

niet als essentiële basisfunctionaliteit. Vanuit dit oogpunt worden deze opmerkingen meegenomen als 

aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het hulpmiddel. 

8.2.3 Toetsing hulpmiddel bij de wegbeheerder 

Het hulpmiddel zou ook bij de wegbeheerder worden getoetst. Er is geprobeerd een afspraak te 

maken met de betrokkenen bij Rijkswaterstaat. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt deze 

praktische toetsing in te plannen. Dit zal als aanbeveling worden meegenomen. 
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8.3 Theoretische toetsing van het hulpmiddel 

De theoretische toetsing van het hulpmiddel bestaat uit het aannemelijk maken van de opgestelde 

eisen en wensen.  

8.3.1 Aannemelijk maken opgestelde eisen aan het hulpmiddel 

Het voorbereidingsproces is gebaseerd op de procedures van de infrabeheerders 

Deze eis is in de praktische toetsing aan zowel de projectorganisatie als de spoorbeheerder 

voorgelegd. Beide gaven aan dat de procedures, zoals die door de infrabeheerders worden opgelegd, 

correct zijn overgenomen in het hulpmiddel. Op basis hiervan kan dus worden gesteld dat aan deze 

eis wordt voldaan. 

Het hulpmiddel begeleidt de gebruiker door het te doorlopen proces 

Doordat de procedures van de infrabeheerders als basis dienen voor het automatisch gegenereerde 

traject en hier automatische herinneringen/meldingen aan koppelt, worden de gebruikers actief 

geattendeerd op het te doorlopen traject. Tevens zijn alle mijlpalen in het dashboard terug te vinden. 

Hierdoor wordt de gebruiker door het proces geleidt en biedt het hulpmiddel hierbij volledige 

ondersteuning in de vorm van het traject, de planning, de informatie en de interactie met andere 

betrokkenen. 

Het hulpmiddel is door alle betrokkenen te gebruiken en vormt een informatieplatform 

Doordat het hulpmiddel is ontworpen als een internetportal, is deze vanaf verschillende locaties door 

verschillende betrokkenen te raadplegen. Hierdoor hebben alle betrokkenen te allen tijde inzicht in de 

status van het voorbereidingsproces en is duidelijk wie er op welke momenten in het proces betrokken 

zijn. Doordat het hulpmiddel de planning, het traject, de betrokkenen en de informatie uit het 

voorbereidingstraject waarborgt, opereert het hulpmiddel als een informatieplatform van de 

buitendienststelling. 

 

Het hulpmiddel is te gebruiken voor verschillende projectspecifieke situaties 

Het hulpmiddel is zowel bij buitendienststellingen van eht spoor als bij buitendienststellingen van 

rijkswegen toepasbaar. Doordat het traject te allen tijde ook handmatig kan worden aangepast in het 

hulpmiddel, is iedere projectspecifieke buitendienststelling in het hulpmiddel inpasbaar. 

Het hulpmiddel ondersteunt interactief de voortgang van het voorbereidingsproces 

Doordat het hulpmiddel de taken en verantwoordelijkheden middels automatisch gegenereerde 

meldingen en herinneringen onder de aandacht brengt en hierbij van de betreffende persoon ook een 

actie in verwacht, wordt het proces interactiever gemaakt. Ook is voor alle betrokkenen te allen tijde 

de voortgang van het proces inzichtelijk en is duidelijk wie er in het proces aan zet is. 
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Het hulpmiddel is compatible met MS Outlook 

Dit is het basisuitgangspunt van het hulpmiddel. Door de koppeling aan MS Outlook is het hulpmiddel 

instaat om afspraken, deadlines en automatisch gegenereerde meldingen en herinneringen bij de 

juiste persoon in zijn email te plaatsen. 

Het hulpmiddel is aanpasbaar op de procedures van de infrabeheerders 

Het hulpmiddel genereert het voorbereidingsproces nu op de nu beschikbare procedures van de 

infrabeheerders. Als deze indertijd wijzigen, is door een eenvoudige aanpassing in het hulpmiddel 

deze aanpassing door te voeren. Tevens bestaat daarnaast altijd nog de mogelijkheid om het traject 

handmatig aan te passen. Dit voorkomt in ieder geval dat in de overgangsperiode tussen procedures, 

het hulpmiddel kan blijven functioneren. 

Het aantal annuleringen door een onbeheerst voorbereidingsproces naar 0 

Doordat het hulpmiddel het voorbereidingstraject op een interactieve wijze bewaakt en toegankelijk 

maakt, vergroot dit de integraliteit tussen de betrokkenen, zorgt dit voor een duidelijkere 

informatiestroom en een betere beheersbaarheid van de planning. Dit waren de onder andere de 

oorzaken (samen met het wijzigen van het ontwerp/uitvoeringswijze) waardoor het hoge aantal 

annuleringen veroorzaakt werd. Het is aannemelijk dat door het toepassen van het hulpmiddel het 

voorbereidingsproces dusdanig beter beheerst wordt, dat het aantal annuleringen ten gevolge van het 

te laat opstarten van het voorbereidingsproces, het ontbreken van integraliteit tussen betrokkenen in 

het voorbereidingsproces of een haperende informatiestroom in het voorbereidingsproces tot een 

minimum beperkt wordt. 

8.3.2 Aannemelijk maken opgestelde wensen 

Het hulpmiddel dient eenvoudig toepasbaar en toegankelijk te zijn 

Doordat het hulpmiddel is ontworpen als een internetportal is de informatie vanuit alle locaties en op 

alle gewenste tijden inzichtelijk. Door de geïntegreerde handleiding, kan er zelfstandig door 

projectmedewerkers met het hulpmiddel gewerkt worden, hetgeen betekent dat het hulpmiddel 

eenvoudig toepasbaar is. 

 

Het hulpmiddel mag geen grote investeringen in tijd en geld met zich meebrengen 

Het invoeren van de gegevens in het hulpmiddel neemt slechts enkele minuten in beslag. Uit de 

knelpuntanalyse dat een niet goed beheerste buitendienststelling al snel meer dan €100.000,= kan 

kosten. De besparing die het hulpmiddel kan realiseren is dus groter dan de investering (ontwikkelen 

hulpmiddel valt binnen dit budget). 
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9 Conclusies en aanbevelingen ‘BDSportal’ 

Aan de hand van de werking en de toetsing van het ontworpen hulpmiddel is het mogelijk om 

conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het afstudeerproject en het (verder te ontwikkelen) 

hulpmiddel te formuleren. 

9.1 Conclusies 

De doelstelling voor het afstuderen luidt als volgt: 

 

 

 

Uit zowel de theoretische als praktische toetsing blijkt dat er een werkend hulpmiddel is ontworpen en 

ontwikkeld, wat in de projectorganisatie geïmplementeerd kan worden. Door het aannemelijk maken 

van het Programma van Eisen blijkt dat het hulpmiddel voldoet aan alle opgestelde eisen. Dit betekent 

dat het hulpmiddel alle noodzakelijk te nemen processtappen bevat, de gebruiker actief ondersteunt 

bij het voorbereidingsproces en dat de planningszekerheid en informatiestroom in het proces worden 

ondersteund en verbeterd. 

 

Met betrekking tot de doelstelling van het afstuderen kan worden geconcludeerd dat het 

afstudeerproject heeft geleid tot een werkend hulpmiddel, welke de gebruiker begeleidt door het 

voorbereidingsproces van buitendienststellingen en deze zodanig beter beheersbaar maakt. Hierdoor 

zal het aantal annuleringen als gevolg van het niet goed beheersen van het voorbereidingsproces 

worden teruggedrongen, waardoor de werkzaamheden in een buitendienststelling binnen planning en 

budget kunnen worden gerealiseerd. 

 

In de volgende paragraaf worden nog enkele aanbevelingen met betrekking tot het afstudeerproject 

en het opgeleverde hulpmiddel gedaan. 

  

Doelstelling 

 

“Het opzetten van een hulpmiddel ten aanzien van de organisatie van buitendienststellingen (zowel 

spoor- als wegverkeer), waardoor de werkzaamheden in de buitendienststelling binnen planning 

en binnen budget worden gerealiseerd.”   



  “Het binnen planning en budget organiseren van buitendienststellingen van zowel 

spoor- als wegverkeer door de projectorganisatie” 
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9.2 Aanbevelingen 

Onderzoeken investeringskosten 

Een wens uit het Programma van Wensen welke niet onderzocht is bij de ontwikkeling van 

‘BDSportal’, is de wens om de investeringskosten zo laag mogelijk te houden. Het verdient de 

aanbeveling om in een vervolgstadium te onderzoeken wat de bijkomende kosten bij de ontwikkeling 

van het hulpmiddel zijn, zodat er een kosten- /batenafweging gemaakt kan worden met betrekking tot 

de inzet van het hulpmiddel. 

 

Onderzoeken mogelijkheid tot koppelen databases 

Een andere wens welke niet onderzocht is bij de ontwikkeling van het hulpmiddel, is de mogelijkheid 

om deze te koppelen aan de databases van de infrabeheerders. Deze wens is ook uitgesproken door 

de infrabeheerder in de toetsing. Theoretisch gezien bestaat de mogelijkheid om deze koppeling op te 

zetten; geïnventariseerd moet worden of bij beide partijen de wil bestaat om deze koppeling tot stand 

te brengen en of dit een investering in tijd en geld waard is. 

 

Evalueren implementatie BDSportal 

Nadat het hulpmiddel een aantal keer in de praktijk is gebruikt, kan het voorkomen dat vanwege 

praktische overwegingen of herzieningen in de procedures van de infrabeheerders of de 

projectorganisatie, een wijziging van het stroomschema uit het hulpmiddel of de 

taakverantwoordelijken wenselijk is. Het hulpmiddel biedt de gelegenheid dit handmatig te wijzigen. 

 

Optimaliseren informatiesysteem 

Vanuit de spoorbeheerder zijn een drietal opmerkingen aangaande het informatiesysteem van het 

hulpmiddel naar voren gekomen. Deze zijn niet noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit van het 

hulpmiddel, maar kunnen bij een optimalisatie of uitbreiding van het hulpmiddel wel worden 

meegenomen. Deze wensen van de spoorbeheerder zijn een “mapsysteem” te maken van de up te 

loaden documenten, een scheiding te maken tussen inzagerecht en bewerkingsrecht aangaande 

documenten in het informatiesysteem en het al dan niet printbaar zijn van de documenten in het 

informatiesysteem. 

 

Toetsen van het hulpmiddel bij de wegbeheerder 

Het hulpmiddel is nog niet getoetst bij de wegbeheerder. Om te borgen dat het hulpmiddel ook voldoet 

aan de verwachtingen van de wegbeheerder en te borgen dat eventuele op- en aanmerkingen op het 

hulpmiddel vanuit de wegbeheerder hierin worden verwerkt, dient het hulpmiddel nog getoetst te 

worden bij de wegbeheerder. Deze toetsing dient op eenzelfde wijze te geschieden zoals de 

toetsingen bij de projectorganisatie en de spoorbeheerder. Met deze toetsing ontstaat er een compleet 

draagvlak van infrabeheerders en de projectorganisatie  ten aanzien van het hulpmiddel. 
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10 Nawoord 

Met het afronden van dit rapport komt er een einde aan mijn afstudeerproject. In totaal heeft dit 

afstudeerproject, met inbegrip van het Participerend Observeren, 10 maanden in beslag genomen. 

Hiermee komt er tevens een eind aan mijn periode aan de Technische Universiteit Eindhoven, die in 

totaal bijna 9 jaar heeft mogen duren. 

 

Het afstudeerproject is niet altijd even goed verlopen. Vooral in de onderzoeksfase heb ik enorm 

geworsteld om van de enorme hoeveelheid informatie een begrijpelijk en behapbaar 

onderzoeksrapport te schrijven. Ook is het een goede leerervaring voor mij geweest om zelfstandig 

een onderzoek uit te voeren. Ik heb het meermaals vergeleken met een zoektocht naar iets waarvan 

je niet weet wat je zoekt. Pas als je het hebt gevonden weet je dat dat al die tijd is geweest waarnaar 

je hebt gezocht. 

 

Het uitvoeren van een onderzoek in een branche die vooral praktijkgericht is, bracht ook de nodige 

uitdagingen met zich mee. Toch heb ik altijd kunnen rekenen op de tijd en het geduld van de 

projectmedewerkers bij A-Lanes A15 Civil om mij te woord te staan. Zij hebben dan ook een 

significante bijdrage in het tot stand komen van dit eindrapport. 

 

Speciaal dankwoord gaat uit naar Marius van Rijckevorsel, die gedurende mijn afstudeeropdracht 

fungeerde als bedrijfsbegeleider. Door drukte was het regelmatig lastig om aan de 

begeleidingsmomenten toe te komen, maar toch heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van zijn 

kennis en kunde en wist hij regelmatig met een scherp geplaatste opmerkingen mij aan het denken te 

zetten. 

 

Ook vanuit de Technische Universiteit Eindhoven heb ik gedurende het afstudeerproject kunnen 

rekenen op de vakkundige begeleiding van Eric en Cor. Eric, in de rol als medebegeleider wist met 

regelmaat mijn, naar mijn mening goed gefundeerde, argumentatie met één doeltreffende opmerking 

te doen wankelen. Cor, in de rol als hoofdbegeleider, die meermaals buiten kantooruren klaar stond 

voor vragen van mijn kant en zelfs voor een enkele begeleiding buiten de muren van de Technische 

Universiteit. Hij heeft met zijn feedback en begeleiding een groot aandeel gehad in het tot stand 

komen van dit afstudeerwerk. 

 

Tenslotte gaat mijn dank ook uit naar mijn ouders en mijn vriendin, die mij gedurende mijn studie altijd 

voor de volle 100% hebben gesteund in mijn keuzes en mij regelmatig door de moeilijke periodes 

heen hebben geholpen. 

 

Gilze, juni 2014 

Tim Braspenning 
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ANNEX B | PROCESSCHEMA BUITENDIENSTSTELLINGEN 

 

Interviews 

13 november 2013 Dhr. Kokshorn  Verkeerskundige Rijkswaterstaat 

 

13 november 2013 Dhr. Rensman  Sr. Medewerker Verkeersloket Rijkswaterstaat 

 

13 november 2013 Dhr. Medema  Beleidsmedewerker Rijkswaterstaat 

 

25 november 2013 Dhr. Van der Lit  Projectmanager afdeling Projecten ProRail 

 

09 december 2013 Dhr. Van der Laars Analist Lange Termijn Rijkswaterstaat 

 

13 december 2013 Dhr. M. Peters  Verkeersmanager A-Lanes A15 

 

06 januari 2014  Dhr. Velthuijsen  Vakspecialist Buitendienststellingen ProRail  

 

17 januari 2014  Dhr. Van Engelen Verkeerscoördinator A-Lanes A15 

 

20 januari 2014  Dhr. Tempelaars Uitvoerder verkeersmaatregelen A-Lanes A15 

 

24 januari 2014  Dhr. Aksu  Coördinator Spoorveiligheid A-Lanes A15 

 

05 februari 2014 Dhr. Van Rijn  Uitvoerder Spoorveiligheid A-Lanes A15 

 

19 mei 2014  Dhr. Freijser  Werkvoorbereider A-Lanes A15 

 

22 mei 2014  Dhr. Velthuijsen  Vakspecialist buitendienststellingen ProRail 
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A‐Lanes A15 6/11/2014
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Welkom op BDSportal

Emailadres

Wachtwoord

t.p.a.braspenning@student.tue.nl

******

BDSportal

Welkom op BDSportal

Een integrale oplossing voor het effectief en 
efficiënt voorbereiden van buitendienststellingen!

BDSportal

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding
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BDSportal

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Handleiding klik op de sitemap-pagina voor uitleg

BDSportal

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Handleiding klik op de sitemap-pagina voor uitleg

Nieuwe buitendienststelling aanmaken

Op deze pagina kunt u een nieuwe buitendienststelling 

aanmaken. Hiervoor wordt u door de volgende pagina’s 

geleidt:

 Algemene gegevens;

 Specifieke gegevens;

 Het gegenereerde voorbereidingstraject;

 De buitendienststelling publiceren.
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BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Lopende aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

Afgeronde aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

Openstaande aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

BDSportal

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Lopende aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

Afgeronde aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

Openstaande aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

BDSportal
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Invullen projectgegevens vul onderstaande velden in

Projectnummer

Projectnaam

Projectplaats

Projectorganisatie

Betrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Rotterdam

Verbreding A15 Maasvlakte ‐ Vaanplein

TU.123

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

A‐Lanes A15 Civil vof

BDSportal

Projectbetrokkenen geef de betrokken personen bij de buitendienststelling op

Naam

Functie

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Email

0123456789

Werkvoorbereider

A. Jansen

0612345678

a.jansen@a‐lanes‐a15.nl

BDSportal

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren
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Invullen projectgegevens vul onderstaande velden in

Projectnummer

Projectnaam

Projectplaats

Projectorganisatie

Betrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Rotterdam

Verbreding A15 Maasvlakte ‐ Vaanplein

34.567

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

A‐Lanes A15 Civil vof

A. Jansen Werkvoorbereider

BDSportal

Invullen projectgegevens vul onderstaande velden in

Projectnummer

Projectnaam

Projectplaats

Projectorganisatie

Betrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Rotterdam

Verbreding A15 Maasvlakte ‐ Vaanplein

34.567

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

A‐Lanes A15 Civil vof

A. Jansen Werkvoorbereider

B. Jansen Coördinator Spoor

BDSportal
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Invullen specifieke gegevens vul onderstaande velden in

Type buitendienststelling

Datum buitendienststelling

Infrabeheerder

Betrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

BDSportal

Invullen specifieke gegevens vul onderstaande velden in

Type buitendienststelling

Datum buitendienststelling

Infrabeheerder

Betrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

BDSportal
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Invullen specifieke gegevens vul onderstaande velden in

Type buitendienststelling

Datum buitendienststelling

Infrabeheerder

Betrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

ProRail

BDSportal

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

Invullen specifieke gegevens geef de betrokken partijen bij de buitendienststelling op

Naam

Functie

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Email

0123456789

Bouwmanager

C. Jansen

0612345678

c.jansen@prorail.nl

BDSportal
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BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

Invullen specifieke gegevens vul onderstaande velden in

Type buitendienststelling

Datum buitendienststelling

Infrabeheerder

Betrokkenen

ProRail

C. Jansen Bouwmanager

BDSportal

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

Publiceren buitendienststelling publiceer de buitendienststelling in de agenda’s

De aangemaakte buitendienststelling van het spoor met uitvoerdatum 03-01-2015 is als 

volgt gegenereerd en wordt als zodanig in de agenda’s van de betrokkenen gepubliceerd:

Planning Datum Actie Actiehouder Status

X – 26 WK 04‐07‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V1 A. Jansen

X – 24 WK 18‐07‐2014 Organiseren draaiboekbespreking V1 C. Jansen

X – 22 WK 01‐08‐2014 Opstellen WBI aanvraag A. Jansen

X – 21 WK 08‐08‐2014 Indienen WBI aanvraag B. Jansen

X – 13 WK 03‐10‐2014 Versturen definitief activiteitenoverzicht C. Jansen

X – 13 WK 03‐10‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V2 A. Jansen

BDSportal
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BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

Publiceren buitendienststelling publiceer de buitendienststelling in de agenda’s

De aangemaakte buitendienststelling van het spoor met uitvoerdatum 03-01-2015 is als 

volgt gegenereerd en wordt als zodanig in de agenda’s van de betrokkenen gepubliceerd:

Planning Datum Actie Actiehouder Status

Indienen Integraal Draaiboek V1 A. Jansen

Organiseren draaiboekbespreking V1 C. Jansen

Opstellen WBI aanvraag A. Jansen

Indienen WBI aanvraag B. Jansen

Versturen definitief activiteitenoverzicht C. Jansen

Indienen Integraal Draaiboek V2 A. Jansen

BDSportal

BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Projectgegevens VoorbereidingstrajectSpecifieke gegevens Publiceren

BDSportal

Publiceren buitendienststelling publiceer de buitendienststelling in de agenda’s

Geef hier aan hoe vaak herinneringen dienen te worden verstuurd en naar welke 

actiehouders:

Actiehouders Herinnering

3 wk         2 wk       1 wk         1 dg

C. Jansen Bouwmanager

A. Jansen Werkvoorbereider

B. Jansen Coördinator Spoor
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BDS Spoor BDS Rijkswegen Nieuwe BDS aanmaken Handleiding

Lopende aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

Afgeronde aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

Openstaande aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

TU.123 Verbreding A15 Rotterdam Spoor 03‐01‐15

BDSportal

Nieuwe BDS aanmaken

BDSportal

Voortgang status buitendienststelling

De buitendienststelling wordt pas bij de lopende buitendienststellingen geplaatst na 
acceptatie door alle betrokkenen.

Organisatie Verantwoordelijke Functie Geaccepteerd

Projectorganisatie

ProRail C. Jansen Bouwmanager

A. Jansen Werkvoorbereider

B. Jansen Coördinator Spoor

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding
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Nieuwe BDS aanmaken

BDSportal

Voortgang status buitendienststelling

De buitendienststelling wordt pas bij de lopende buitendienststellingen geplaatst na 
acceptatie door alle betrokkenen.

Organisatie Verantwoordelijke Functie Geaccepteerd

Projectorganisatie

ProRail C. Jansen Bouwmanager

A. Jansen Werkvoorbereider

B. Jansen Coördinator Spoor

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding

Nieuwe BDS aanmakenBDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding

Lopende aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

TU.123 Verbreding A15 Rotterdam Spoor 03‐01‐15

Afgeronde aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

Openstaande aanvragen spoor klik op een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

BDSportal
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Nieuwe BDS aanmaken

BDSportal

Voortgang klik op een activiteit om deze te openen

Planning Datum Activiteit Actiehouder Afgerond Status

X – 26 WK 04‐07‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V1 A. Jansen 03‐07‐2014

X – 24 WK 18‐07‐2014 Organiseren draaiboekbespreking V1 C. Jansen 16‐07‐2014

X – 22 WK 01‐08‐2014 Opstellen WBI aanvraag A. Jansen 02‐08‐2014

X – 21 WK 08‐08‐2014 Indienen WBI aanvraag B. Jansen 08‐08‐2014

X – 13 WK 03‐10‐2014 Controleren WBI aanvraag C. Jansen

X – 13 WK 03‐10‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V2 A. Jansen

Projectgegevens

Project: TU.123 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding

Nieuwe BDS aanmaken

Planning Datum Activiteit Actiehouder Afgerond Status

X – 26 WK 04‐07‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V1 A. Jansen 03‐07‐2014

X – 24 WK 18‐07‐2014 Organiseren draaiboekbespreking V1 C. Jansen 16‐07‐2014

X – 22 WK 01‐08‐2014 Opstellen WBI aanvraag A. Jansen 02‐08‐2014

X – 21 WK 08‐08‐2014 Indienen WBI aanvraag B. Jansen 08‐08‐2014

X – 13 WK 03‐10‐2014 Controleren WBI aanvraag C. Jansen

X – 13 WK 03‐10‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V2 A. Jansen

BDSportal

Voortgang klik op een activiteit om deze te openen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Activiteitdetails

Naam Indienen draaiboekbespreking V1

Omschrijving De eerste versie van het Integraal Draaiboek dient 26 weken voor

uitvoering van de buitendienststelling te worden ingediend (zie RIB0092).

Status Afgerond

Actiehouder A. Jansen

Notities / Log 03‐07‐2014: ge‐upload in BIS

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding
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Nieuwe BDS aanmaken

BDSportal

Voortgang klik op een activiteit om deze te openen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding

Planning Datum Activiteit Actiehouder Afgerond Status

X – 26 WK 04‐07‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V1 A. Jansen 03‐07‐2014

X – 24 WK 18‐07‐2014 Organiseren draaiboekbespreking V1 C. Jansen 16‐07‐2014

X – 22 WK 01‐08‐2014 Opstellen WBI aanvraag A. Jansen 02‐08‐2014

X – 21 WK 08‐08‐2014 Indienen WBI aanvraag B. Jansen 08‐08‐2014

X – 13 WK 03‐10‐2014 Controleren WBI aanvraag C. Jansen

X – 13 WK 03‐10‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V2 A. Jansen

BDS Spoor Nieuwe BDS aanmaken

Projectbetrokkenen klik op een persoon voor de contactgegevens

Infrabeheerder

Betrokkenen

Projectorganisatie

Betrokkenen

ProRail

Bouwmanager

A‐lanes A15 Civil

A. Jansen

B. Jansen

Werkvoorbereider

Coördinator Spoor

C. Jansen

BDSportal

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Rijkswegen Handleiding
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BDS Spoor Nieuwe BDS aanmaken

Projectbetrokkenen

Naam

Functie

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Email

0123456789

Bouwmanager

C. Jansen

0612345678

a.jansen@prorail.nl

BDSportal

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Rijkswegen Handleiding

BDS Spoor Nieuwe BDS aanmaken

BDSportal

Projectbetrokkenen klik op een persoon voor de contactgegevens

Infrabeheerder

Betrokkenen

Projectorganisatie

Betrokkenen

ProRail

Bouwmanager

A‐lanes A15 Civil

A. Jansen

B. Jansen

Werkvoorbereider

Coördinator Spoor

C. Jansen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Rijkswegen Handleiding
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BDS Spoor Nieuwe BDS aanmaken

Projectdocumenten klik op een document om deze te downloaden

Document Versie Actie Actiehouder Datum

BDSportal

Integraal Draaiboek V1 Ge‐upload C. Jansen 18‐07‐14

WBI aanvraag V1 Ge‐upload A. Jansen 01‐08‐14

Activiteitenoverz. C. Jansen

Integraal Draaiboek A. Jansen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Rijkswegen Handleiding

BDS Spoor Nieuwe BDS aanmaken

Projectdocumenten klik op een document om deze te downloaden

Document Versie Actie Actiehouder Datum

BDSportal

Integraal Draaiboek V1 Ge‐upload C. Jansen 18‐07‐14

WBI aanvraag V1 Ge‐upload A. Jansen 01‐08‐14

Activiteitenoverz. C. Jansen

Integraal Draaiboek A. Jansen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Rijkswegen Handleiding
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BDS Spoor Nieuwe BDS aanmaken

Projectdocumenten klik op een document om deze te downloaden

Document Versie Actie Actiehouder Datum

BDSportal

Integraal Draaiboek V1 Ge‐upload C. Jansen 18‐07‐14

WBI aanvraag V1 Ge‐upload A. Jansen 01‐08‐14

Activiteitenoverz. C. Jansen

Integraal Draaiboek A. Jansen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Rijkswegen Handleiding

Nieuwe BDS aanmaken

Projectdocumenten klik op een document om deze te downloaden

Document Versie Actie Actiehouder Datum

BDSportal

Integraal Draaiboek Ge‐upload C. Jansen 18‐07‐14

WBI aanvraag V1 Ge‐upload A. Jansen 01‐08‐14

Activiteitenoverz. Ge‐upload C. Jansen 08‐08‐14

Integraal Draaiboek A. Jansen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding
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Nieuwe BDS aanmaken

Projectdocumenten klik op een document om deze te downloaden

Document Versie Actie Actiehouder Datum

BDSportal

Activiteitenoverz. Ge‐upload C. Jansen 08‐08‐14

WBI aanvraag V1 Ge‐upload A. Jansen 01‐08‐14

Activiteitenoverz. Ge‐upload C. Jansen 08‐08‐14

Integraal Draaiboek A. Jansen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding

Activiteitdetails

Downloaden Activiteitenoverzicht.pdf

Omschrijving Het definitieve activiteitenoverzicht van de werkzaamheden zoals deze

Voor de definitieve WBI aanvraag worden meegnomen.

A. Jansen 08‐08‐2014: Geaccepteerd

B. Jansen …

C. Jansen 08‐08‐2014: Geaccepteerd

Nieuwe BDS aanmaken

Projectdocumenten klik op een document om deze te downloaden

Document Versie Actie Actiehouder Datum

BDSportal

Integraal Draaiboek Ge‐upload C. Jansen 18‐07‐14

WBI aanvraag V1 Ge‐upload A. Jansen 01‐08‐14

Activiteitenoverz. Ge‐upload C. Jansen 08‐08‐14

Integraal Draaiboek A. Jansen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding
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Nieuwe BDS aanmaken

Planning Datum Activiteit Actiehouder Afgerond Status

X – 26 WK 04‐07‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V1 A. Jansen 03‐07‐2014

X – 24 WK 18‐07‐2014 Organiseren draaiboekbespreking V1 C. Jansen 16‐07‐2014

X – 22 WK 01‐08‐2014 Opstellen WBI aanvraag A. Jansen 02‐08‐2014

X – 21 WK 08‐08‐2014 Indienen WBI aanvraag B. Jansen 08‐08‐2014

X – 13 WK 03‐10‐2014 Controleren WBI aanvraag C. Jansen

X – 13 WK 03‐10‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V2 A. Jansen

BDSportal

Voortgang klik op een activiteit om deze te openen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding

BDS Spoor Nieuwe BDS aanmaken

Planning Datum Activiteit Actiehouder Afgerond Status

X – 26 WK 04‐07‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V1 A. Jansen 03‐07‐2014

X – 24 WK 18‐07‐2014 Organiseren draaiboekbespreking V1 C. Jansen 16‐07‐2014

X – 22 WK 01‐08‐2014 Opstellen WBI aanvraag A. Jansen 02‐08‐2014

X – 21 WK 08‐08‐2014 Indienen WBI aanvraag B. Jansen 08‐08‐2014

X – 13 WK 03‐10‐2014 Controleren WBI aanvraag C. Jansen

X – 13 WK 03‐10‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V2 A. Jansen

BDSportal

Voortgang klik op een activiteit om deze te openen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Rijkswegen Handleiding
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Nieuwe BDS aanmaken

Planning Datum Activiteit Actiehouder Afgerond Status

X – 26 WK 04‐07‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V1 A. Jansen 03‐07‐2014

X – 24 WK 18‐07‐2014 Organiseren draaiboekbespreking V1 C. Jansen 16‐07‐2014

X – 22 WK 01‐08‐2014 Opstellen WBI aanvraag A. Jansen 02‐08‐2014

X – 21 WK 08‐08‐2014 Indienen WBI aanvraag B. Jansen 08‐08‐2014

X – 13 WK 03‐10‐2014 Controleren WBI aanvraag C. Jansen

X – 13 WK 03‐10‐2014 Indienen Integraal Draaiboek V2 A. Jansen

BDSportal

Voortgang klik op een activiteit om deze te openen

Projectgegevens

Project: 34.567 / Rotterdam Type BDS: Spoor Datum BDS: 03-01-15

Dashboard BDS InformatiesysteemBetrokkenen

BDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding

Nieuwe BDS aanmakenBDS Spoor BDS Rijkswegen Handleiding

Lopende aanvragen spoor selecteer een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

TU.123 Verbreding A15 Rotterdam Spoor 03‐01‐15

Afgeronde aanvragen spoor selecteer een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

Openstaande aanvragen spoor selecteer een buitendienststelling

Projectnummer Projectnaam Projectplaats Type Datum

BDSportal
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Tot ziens op BDSportal

Bedankt voor uw gebruik van BDSportal!

BDSportal



  “Het binnen planning en budget organiseren van buitendienststellingen van zowel 

spoor- als wegverkeer door de projectorganisatie” 
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ANNEX D | VERSLAGEN TOETSINGEN 
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