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Even voorstellen 

Leentje Volker 
 
• Universitair Hoofddocent TU Delft 
• Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in 

de bouw 
• Voormalig secretaris opdrachtgeversforum 
• Aanbesteden en samenwerken  
• Maturity metingen in bouw en infra 

Dimitri Kruik 
 
• CPO ProRail 
• Economie en finance & control  
• General management & organisatie 

psychologie 
• 8 jaar consulting  
• 10 jaar ProRail verschillende rollen 
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Werkvorm voor deze sessie – Scenario analyse  
Casus ProRail 

4 Korte verhalen van Dimitri 
 
1. Vertrekpunt: historie en observaties 
2. Visievorming en uitwerking 
3. Implementatie fase 1: Nieuwe rollen, processen en opbouwfase 
4. Implementatie fase 2: Stabilisatie, presteren en next steps 

 
Na elk verhaal een discussie over verleidingslessen aan de hand van 
interactieve scenarioanalyse en reflectie onder leiding van Leentje 
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ProRail: Verbindt, Verbetert, Verduurzaamt 

Kerncijfers 

• 7000 km spoor, 7000 wissels 

• Inkoopvolume 1,8 miljard per 
jaar (op 2,3 mld totaal) 

• 3600 leveranciers 
• Grootste leverancier 300 mln 

• 1,2 miljoen reizigers per dag 
• 100.000 ton goederen 

• 4600 medewerkers 



Directeur 
Procurement 

Secretariaat Inkoop-intelligentie 
en Leveranciersmgt. 

Cost 
Engineering 

Spoor, 
Civiel en 
Stations 

Cost 
Engineering 
Systemen 

en Bedrijfs-
voering 

Spoorinfra 
en Stations Onderhoud Assets en 

ICT 

Engineering 
en 

Bedrijfs-
voering 

Huidige situatie 

Manager AKI 

Secretariaat 

Commerciële 
zaken Cost Engineering Erkenningen 

Oude situatie 

Waar zijn de bestuurders toe verleid? 
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Fase 1 – historie en vertrekpunt volgens Dimitri 

• The story begins…. 
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Fase 1 – historie en vertrekpunt volgens Dimitri 

• Hoge efficiëntie van procurement 
• Hoge tevredenheid medewerkers 
• Echter: nieuw leiderschap, nieuwe inzichten 
• Observaties; afdeling top op specifieke onderdelen, verschraald op 

andere aspecten 
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Scenario Fase 1 – historie en vertrekpunt 
 
Naar welke visie hebben de observaties geleid? 

A. Eerst nieuw management team selecteren en dan stap voor stap ontwikkelen naar 
nieuwe stijl inkoopafdeling met meer focus op TCO (Total Cost of Ownership). 
 

B. Scope verbreden naar heel ProRail (alle spend beheersen, inclusief bedrijfsvoering, 
ICT, Assets) en strategische kwaliteiten toevoegen 
 

C. Bestaande Worldclass organisatie door-ontwikkelen op kwaliteit en stap-voor-stap 
management team verjongen. 
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Scenario Fase 1 – historie en vertrekpunt 
 
Naar welke visie hebben de observaties geleid? Juiste antwoord: 

A. Eerst nieuw management team selecteren en dan stap voor stap ontwikkelen naar 
nieuwe stijl inkoopafdeling met meer focus op TCO (Total Cost of Ownership). 
 

B. Scope verbreden naar heel ProRail (alle spend beheersen, inclusief 
bedrijfsvoering, ICT, Assets) en strategische kwaliteiten toevoegen 
 

C. Bestaande Worldclass organisatie door-ontwikkelen op kwaliteit en stap-voor-stap 
management team verjongen. 
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Belangrijkste verleidingslessen uit fase 1: 

• Wind er geen doekjes om: “fair process” 
 

• De kracht en veiligheid van observaties 
 

• Begin met delen van de problemen 
 

• Geluk met goede sponsoren, die een passie hadden voor inkoop 
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Fase 2 – Visievorming en uitwerking volgens Dimitri 

• Conclusie getrokken: nieuwe interne strategie 
• Bestuurs- en mediacrisis  
• Wisselingen en tijdelijke benoemingen, CFO a.i. 
• Concrete problemen met contracten 
• Uitwerking samen met klein comité: ontdekken wie je wil zijn 
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Scenario Fase 2 – Visievorming en uitwerking 
 
De uitgewerkte visie werd aan de OR voorgelegd. Welk scenario 
werd toen realiteit?  
 

A. OR was oneens met het voorstel. Voelde niets voor toevoegen van topfunctionarissen. 
AKI presteerde prima.  
 

B. OR stemde in, maar vroeg veel aandacht voor creëren van loopbaanpaden; was 
eigenlijk tegen sterke groei van de inkooporganisatie. 
 

C. OR was net als medewerkers en directie zeer enthousiast en vroeg zich met name af 
hoe het zo lang had kunnen duren totdat het bestuur met dit plan was gekomen. 
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Scenario Fase 2 – Visievorming en uitwerking 
 
De uitgewerkte visie werd aan de OR voorgelegd. Welk scenario 
werd toen realiteit? Juiste antwoord: 
 

A. OR was oneens met het voorstel. Voelde niets voor toevoegen van topfunctionarissen. 
AKI presteerde prima.  
 

B. OR stemde in, maar vroeg veel aandacht voor creëren van loopbaanpaden; was 
eigenlijk tegen sterke groei van de inkooporganisatie. 
 

C. OR was net als medewerkers en directie zeer enthousiast en vroeg zich met name af 
hoe het zo lang had kunnen duren totdat het bestuur met dit plan was gekomen. 
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Belangrijkste verleidingslessen uit fase 2: 

• Benut de organisatorische dynamiek 
 

• Benut het medezeggenschapstraject, relevante vragen, goed 
beantwoorden 
 

• Zet je beste mensen op de uitwerking 
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Fase 3 – Implementatie fase 1: Nieuwe rollen, processen en 
opbouwfase 

• CPO, CFO etc op hun plek; eerste stappen van transitie 
• Processen ingericht; categoriemanagers, interim managers 
• Ambitie is krachtig verwoord 
• Samen met aannemers bottlenecks geanalyseerd 
• Events, audits en verplichtingen aangegrepen om business potentie 

op de kaart te zetten 
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Scenario Fase 3 – Implementatie fase 1: Nieuwe rollen, processen 
en opbouwfase 
 
Wat waren de effecten van de nieuwe benoemingen en rollen 
op de medewerkers? 

A. Bepaalde groep (Cost Engineers) voelde zich vergeten: “Dit is het feestje van de 
tendermanagers.” Andere groepen en afdelingen (Categoriemanagers, ILM) wisten 
niet hoe hun rol in te vullen. 
 

B. Met name nieuwe business afdelingen (Asset Management, ICT, bedrijfsvoering) 
ervaren toegenomen support van procurement.  
 

C. Ondanks grootste afdeling, gebeurde er bij projecten niet veel. Positief was de 
capaciteit om mee te denken in verschillende transitie activiteiten.  
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Scenario Fase 3 – Implementatie fase 1: Nieuwe rollen, processen 
en opbouwfase 
 
Wat waren de effecten van de nieuwe benoemingen en rollen 
op de medewerkers? Juiste antwoord: 

A. Bepaalde groep (Cost Engineers) voelde zich vergeten: “Dit is het feestje van de 
tendermanagers.” Andere groepen en afdelingen (Categoriemanagers, ILM) 
wisten niet hoe hun rol in te vullen. 
 

B. Met name nieuwe business afdelingen (Asset Management, ICT, bedrijfsvoering) 
ervaren toegenomen support van procurement.  
 

C. Ondanks grootste afdeling, gebeurde er bij projecten niet veel. Positief was de 
capaciteit om mee te denken in verschillende transitie activiteiten.  
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Belangrijkste verleidingslessen uit fase 3: 

• Verras je organisatie met inzicht en overzicht 
 

• Bouw aan vertrouwen door je zaken op orde te hebben 
 

• Geef ruimte, en/of help het bedrijf om de ruimte te nemen die er is 
 

• Hou je ogen open voor zwakke signalen 
 

• Evalueer expliciet met je “klanten” 
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Fase 4 – Implementatie fase 2: Stabilisatie, presteren en next steps  

• Vaste invulling afdeling krijgt vorm: nieuw MT, opleiden huidige 
medewerkers, nieuwe medewerkers aannemen 

• Processen optimaliseren 
• Meer strategische vraagstukken op tafel (o.a. marktontwikkeling, 

make or buy, etc) 
• Samenwerking met markt intensiveert 
• Mensen beginnen zich cross-functioneel te organiseren en op te 

zoeken 
• Betrokken bij start van ProRail-brede vernieuwingsprogramma’s 



19 

Belangrijkste verleidingslessen uit fase 4: 

• Ontwikkel je mensen tot toppers 
 

• “Meet them where they are” 
 

• Vergeet niemand 
 
• Organiseer support. Het is zoveel werk 

 



20 

En wat kan je hierover vanuit de wetenschap zeggen? 
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Belangrijke waarden publiek opdrachtgeverschap 
(uit promotieonderzoek Lizet Kuitert)  

Betrouwbare partner richting de markt 
• Voorspelbaarheid  
• Gemeenschappelijkheid in doelen en waarden 
 
Betrouwbare entiteit vanuit verantwoordelijkheden in publieke bestel    
• Transparantie   
• Integriteit  
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Invloedsfactoren op opdrachtgeverschap  

Interne factoren 
• Fase waarin de organisatie zich bevindt     
• Het publieke karakter van de organisatie    
• Visie op positie als publieke opdrachtgever   

  
Externe factoren 
• Regels en kaders  
• Ontwikkelingen in de sector  
• Administratieve systeem    
• Maatschappelijke uitdagingen      
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Dilemma’s in uitwerken visie opdrachtgeverschap 

Balans tussen verschillende (typen) waarden    
• Rechtmatigheid vs. Samenwerken  
• Vernieuwing vs. ‘Publiekheid’  
• Zacht vs. Hard 

 
Het Opdrachtgever zijn 
• Betrouwbaarheid vs. Gelijkheid 
• Transparantie vs. Samenwerking  
• Continuïteit vs. Incidentmanagement  
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Bestendigen in een lerende organisatie 

Belangrijke vragen lerende organisatie 
• In hoeverre leert de organisatie van haar ervaringen? 
• In hoeverre leren afdelingen van elkaar? 
• In hoeverre leren medewerkers?  
 
Randvoorwaarden voor leren 
• Bewust zijn 
• Actief sturen 
• Structuren en systemen 
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Ervaringen professionaliteit publieke opdrachtgevers uit maturity-
metingen 

• Behoefte levend maken aanbestedings-, inkoop-, contracteringsbeleid 
• Organisatie-impact van opdrachtgeverschap onderbelicht 
• Enorme (te zeer) focus op publieke spelregels 
• Verschil pilot vs. structureel; van individuele initiatieven naar  

organisatiebrede aanpak 
• Verschillende visies managers vs. ‘werkvloer’  
 
 
 
 
 
 
 



Directeur 
Procurement 

Secretariaat Inkoop-intelligentie 
en Leveranciersmgt. 

Cost 
Engineering 

Spoor, 
Civiel en 
Stations 

Cost 
Engineering 
Systemen 

en Bedrijfs-
voering 

Spoorinfra 
en Stations Onderhoud Assets en 

ICT 

Engineering 
en 

Bedrijfs-
voering 

Huidige situatie 

Manager AKI 

Secretariaat 

Commerciele 
zaken Cost Engineering Erkenningen 

Oude situatie 

Ter conclusie: Waar kan het verleiden toe leiden? 
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 Kerntaken en manier van werken Procurement in lijn met 
visie ProRail als geheel 

Procurement draagt maximaal bij aan het realiseren van de ProRail strategie: 
Verbindt, Verbetert, Verduurzaamt en het creëren van investeringsruimte 

Procurement heeft als kerntaak om:  
1. De beste leveranciers en partners te selecteren en te managen gericht op 

onze strategische doelen  
2. Dit te doen tegen best mogelijke prijs - kwaliteit verhouding (‘best value for 

money’) gericht op TCO  
3. Tegen de laagst mogelijke keten en transactiekosten (‘easy to work with us’) 

Wij zijn herkenbaar in onze houding, gedrag en manier van werken:  
Focus op de business, Meer strategisch, Proactief naar de markt, 
Professioneel 
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   #youtoo? 



29 

Dankjulliewel! 
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