
Geïntegreerd storingsproces vraagt om nieuwe ICT

ProRail en aannemers leggen informatie op één centrale 
plaats vast
Om dit proces lean te maken, heeft ProRail besloten onder-

aannemers toegang te geven tot haar SAP-systeem. ‘’Door 

informatie samen op één centrale plaats vast te leggen, is de 

informatie direct beschikbaar voor alle partijen. Daarnaast 

gaat er geen data verloren bij het overhevelen van de data in 

het systeem van de onderaannemer naar het SAP-systeem 

van ProRail’’, aldus Wevers. ‘’In samenwerking met AssetRail 

is ProRail een pilot gestart om het nieuwe storingsproces te 

testen. Tijdens de pilot kwamen we erachter dat het nieuwe 

proces niet door de bestaande ICT ondersteund werd. Hierbij 

is de behoefte van AssetRail op het gebied van ICT 

geïnventariseerd. Hierin kwam de wens naar boven om 

spoormonteurs van een app te voorzien waarmee zij direct 

storingsinformatie in SAP kunnen vastleggen.’’

‘Lean storingsproces 
verhoogt transparantie 
in de keten’ Saskia Wevers en André Blum, ProRail

Met als doel het storingsproces te verbeteren, is ProRail 
enkele jaren geleden een lean-traject gestart. ‘’De imple-
mentatie van lean stelt ProRail in staat sneller storingen op 
te lossen en de hoeveelheid storingen terug te dringen. Het 
uiteindelijke doel is de treinen beter te laten rijden en 
klanthinder te voorkomen. Eén van de pilaren van het 
lean-traject is het optimaliseren van het storingsproces. Het 
volledige storingsproces is met alle spelers in de keten 
onder de loep genomen, waarna enkele verbeterpunten zijn 
geïdentificeerd. Dit leidde tot een nieuw storingsproces’’, 
vertelt Saskia Wevers, Projectleider Infrabeschikbaarheid 
bij ProRail.

In het oude proces handelen de onderaannemers de 

storings- en assetinformatie in hun eigen systemen af. Later 

wordt deze informatie via een interface verstuurd naar het 

SAP-systeem van ProRail. Het gebruik van verschillende 

termen en de manier waarop data gestructureerd is, maakt 

dat de data vaak niet één-op-één verwerkt kan worden. 
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‘’Dimensys heeft ons vanaf het begin van het lean-traject 

ondersteund. Zij hebben geadviseerd hoe we het nieuwe 

storingsproces konden ondersteunen met behulp van 

standaard SAP-functionaliteit. Dimensys heeft, in samen-

werking met medewerkers van The Next View, vanuit een 

lead consultancy rol de volledige functionele inrichting in 

SAP verzorgd. Daarnaast hebben zij ervoor gezorgd dat de 

volledige functionaliteit op de gebruiksvriendelijk 

ontworpen SAPUI5 schermen wordt getoond’’, vertelt 

Wevers. 

Blum vult aan: ‘’Op het moment dat we besloten met SAPUI5 

te gaan werken, heeft Dimensys ons geholpen om de data 

uit SAP naar voren te brengen. Arnoud van Heerde en Marcel 

Zwanenveld hebben een prachtig stuk werk verricht in het 

verbinden van het SAP-systeem met de SAPUI5-applicatie. 

Denk hierbij aan logging-strategieën en het toepassen van 

object georiënteerd programmeren ’’  

ProRail heeft samen met Dimensys een SAPUI5-app 

ontwikkeld voor storingsmonteurs. André Blum, Project-

manager bij ProRail, vertelt: ‘’Zo hebben we ervoor 

gezorgd dat de eerste onderaannemer rechtstreeks op 

het SAP-systeem van ProRail werkt. De activiteit waarbij 

aannemers een deel van de storingsdata via interfaces 

verstuurt naar ProRail is verleden tijd.’’ Blum vervolgt: ‘’Dit 

is het nieuwe proces. De onderaannemer werkt direct in 

het SAP-systeem van ProRail en maakt daarbij gebruik van 

de monteursapp. Samen met AssetRail hebben we 

besloten dit proces uit te rollen in een beperkt gebied van 

AssetRail, namelijk Gelre.‘’

‘’Bij het vormgeven van het nieuwe proces is rekening 

gehouden met enkele uitgangspunten. Zo moet het 

proces vanuit de keten worden bekeken en is de 

doorloopsnelheid erg belangrijk. Het storingsproces is het 

uitgangspunt, niet de verschillende afdelingen bij ProRail. 

Daarnaast is het van belang dat het proces monteurs in 

staat stelt om snel naar storingen te kunnen vertrekken 

en op locatie snel toegang te krijgen tot het spoor. De 

oplossing dient gebruiksvriendelijk te zijn en in standaard-

SAP te zijn ontwikkeld. Door de hoeveelheid maatwerk in 

het SAP-systeem van ProRail terug te dringen, verhogen 

we de stabiliteit van het systeem’’, vertelt Blum.  

Kennis van ProRail’s 
processen én IT

Efficiënt samenwerken met 
behulp van standaard-SAP

Waarom Dimensys?

Aanpak en oplossing
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■  ProRail ontvangt en registreert de storing;

■ Onderaannemer ontvangt de melding, waarna de

monteur de storing oplost en via een app terug meldt;

■  ProRail en de onderaannemer voeren de contractuele

en technische beoordeling uit.

Het proces in het kort

‘’Door alle storingsmeldingen en 

activiteiten te registreren, kun je pas 

écht asset management doen’’

Geïntegreerde keten van storingsherstel tot contractuele 
en technische beoordeling
Het nieuwe proces bestaat uit twee onderdelen: het 

storingsherstelproces enerzijds en het contractuele en 

technische beoordelingsproces anderzijds.

Blum legt uit hoe het storingsproces in zijn werk gaat: 

‘’Het proces bestaat uit vijf stappen:

1. Een storing wordt gemeld

2. ProRail registreert de storing in het systeem

3. De aannemer krijgt hier een melding van

4. De aannemer lost de storing op

5. De aannemer meldt dit vervolgens terug in het systeem.”

Wevers vervolgt: ‘’Dit proces is geoptimaliseerd door alle 

betrokkenen in één systeem te laten samenwerken en op 

een gebruiksvriendelijke manier toegang te geven. Sto-

ringsregistratie gebeurt met behulp van vereenvoudigde 

SAP-schermen en monteurs kunnen op locatie met een 

SAPUI5 App storingsinformatie raadplegen en een aange-

paste status terugmelden.’’ 

‘’Door alle storingsmeldingen en -activiteiten goed in één 

systeem te registreren, wordt het mogelijk om al deze 

data te analyseren. Als aan deze voorwaarde wordt vol-

daan, kun je pas écht asset management toepassen. 

Technische specialisten zorgen ervoor dat storingen op 

de juiste manier worden gecategoriseerd, waarna asset 

managers de storingen analyseren en op basis hiervan 

beslissingen nemen’’, vertelt Blum.

Verhoogde integriteit ten aanzien van prestatiegerichte 
onderhoudscontracten
Naast deze technische beoordeling vindt er ook een 

contractuele beoordeling plaats. ProRail werkt namelijk 

met prestatiegerichte onderhoudscontracten, ook wel 

bekend als ‘PGO-contracten’. Wevers vertelt: ‘’Op basis 

van de contractuele beoordeling van storingen, wordt 

jaarlijks een bonus of malus aan aannemers uitgekeerd. 

We werken al verschillende jaren met PGO-contracten, 

maar hebben dit nooit goed ondersteund met behulp 

van ICT. 

De contractuele beoordeling vindt plaats door de 

aannemer zelf en door ProRail. Beide verwerken ze de 

contractuele afhandeling op kantoor in SAP. 

 Bekijk hier de video over een geïntegreerd 
storingsproces tussen ProRail en haar aannemers.

https://www.youtube.com/watch?v=BgPWmQZ4PEE
https://www.youtube.com/watch?v=BgPWmQZ4PEE
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Profiel

Wevers vertelt: ‘’De proef met AssetRail was een succes. In 

het deelgebied Gelre was men zo enthousiast, dat As-

setRail na een jaar de volledige organisatie wilde overzet-

ten naar het nieuwe proces. Op hetzelfde moment beslo-

ten ook BAM en VolkerRail de stap naar het nieuwe proces 

te maken.‘’ Inmiddels is ook Strukton live met een pilot. 

Dat betekent dat op dit moment alle aannemers zijn 

overgestapt op het nieuwe proces’’, vertelt Wevers en-

thousiast. ‘’De techniek staat helemaal klaar om alle 

aannemers volledig aan te sluiten. We zijn momenteel met 

name bezig met verandermanagement en het opleiden 

van mensen bij aannemers die met het nieuwe proces 

gaan werken.’’

Blum vult hierop aan: ‘’Inmiddels zijn ook alle tracé-

managers van ProRail op het nieuwe proces overgestapt. 

Dat wil zeggen dat zij de contractuele afhandeling van 

prestatiegerichte onderhoudscontracten volledig in SAP 

afhandelen. Hiermee is er nu volledige transparantie met 

betrekking tot het uitkeren van de bonus-malus.’’

De geïntegreerde keten heeft voor ProRail en haar 

aannemers een grote flexibiliteit en kwaliteitsverbetering 

opgeleverd. De keten heeft nu vele malen sneller inzicht 

in enerzijds de status en anderzijds de contractuele en 

technische beoordeling van storingen.

In het ideale toekomstbeeld van ProRail is het proces van 

oplossen tot afhandelen van storingen volledig geüni-

formeerd. Als alle aannemers volledig op het nieuwe 

systeem overgestapt zijn, worden de voordelen van het 

uniforme proces pas écht gemerkt.

Resultaten

Uniform proces van oplossen tot 
afhandelen van storingen


