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Professor Maintenance University 
of Twente appointed

Leo van Dongen has been appointed 
Professor Maintenance Engineering 
at the University of Twente. The new 
Maintenance Engineering chair that van 
Dongen will hold is part of the section 
Design, Production and Management of 
the Faculty of Constructive Technical 
Sciences and is a strategic addi-
tion to existing research lines in the 
chairs of the section. In the upcom-
ing years, the University of Twente 
wants to take up a specific knowledge 
position in the Maintenance Repair & 
Overhaul (MRO) industry sector in the 
areas of Design for Maintainability and 
Asset Monitoring. The appointment 
of the Professor has also taken place 
in the philosophy of the World Class 
Maintenance (WCM) programme.

Van Dongen is voor een periode van drie 
jaar benoemd tot hoogleraar en zal een 
dag in de week actief zijn als hoogleraar. 
De aanstelling van de hoogleraar heeft 
mede plaatsgevonden in het licht van het 
World Class Maintenance (WCM) pro-
gramma. De vakgroep Ontwerp, Productie 
en Management van de Universiteit Twente 
is namelijk een van de wegbereiders binnen 
WCM geweest, onder meer door binnen 
WCM te acteren als vertegenwoordiger 
van het samenwerkingsverband van de 
drie technische universiteiten 3TU. De 
Universiteit Twente wil de komende jaren 
in de Maintenance Repair & Overhaul 
(MRO) bedrijfstak een specifieke kennispo-
sitie innemen op de gebieden Design for 
Maintenability en Asset Monitoring.

State of the art
Net als de Universiteit Twente neemt ook 
NedTrain actief deel in het WCM program-
ma. Binnen het World Class Maintenance 
programma bestaat bij de aangesloten 
bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen 
de ambitie om te werken richting een Dutch 
Institute World Class Maintenance, met leer-
stoelen en lectoraten op het domein onder-
houd. Het nieuwe instituut moet resulteren in 
gebundelde kennis, onderzoek en ‘state of the 
art’ onderwijs met doorlopende leerlijnen en 
onderzoeksprojecten op het onderhoudsdo-
mein in samenspel met de industrie.
Van Dongen is directeur Fleet Services bij 
NedTrain. NedTrain is specialist in onder-
houd en service, reiniging en revisie van 
rollend materieel. Op meer dan dertig 
strategische plaatsen aan het Nederlandse 
spoorwegnet onderhoudt het bedrijf vier-
entwintig uur per dag en zeven dagen per 
week de spoorvoertuigen van zijn klanten. 
Daarbij streeft het bedrijf naar de hoogste 
mogelijke beschikbaarheid en betrouwbaar-
heid van het materieel tegen de laagst 
mogelijke kosten.

Onderzoeksprogramma
‘Met het oog op productontwikkeling heeft 
NedTrain in samenwerking met de drie 
Nederlandse technische universiteiten een 
onderzoeksprogramma opgezet’, vertelt Van 
Dongen. ‘In een interdisciplinair team van 

promovendi, studenten en medewerkers 
wordt in de volle breedte van onderhoud 
over de toeleveringsketen en het leven van 
kapitaalgoederen gewerkt.’ 

Het onderzoeksprogramma ‘Rolling Stock 
Life Cycle Logistics’ waar Van Dongen over 
rept, speelt zich af op drie domeinen. De 
eerste is strategische beslissingen, waar 
materieelselectie en ontwerpkeuzen op 
onderhoudbaarheid onder vallen. De tweede 
is tactische aanpak van onderhoud, waar 
opzet van het onderhoudsconcept, dimensio-
neren van productiecapaciteit en voorraden, 
toewijzing van werkpakketten aan locaties 
en samenwerking met leveranciers onder 
vallen. De derde is tenslotte operationele 
besturing, dat zich enerzijds bezighoudt met 
dynamische toewijzing van taakplannen aan 
de hand van de actuele onderhoudsbehoefte 
van het materieel en anderzijds operationele 
maakbaarheid.

Universiteit Twente benoemt 
hoogleraar Maintenance Engineering
Leo van Dongen is aan de Universiteit Twente benoemd tot hoogleraar 
Maintenance Engineering. De nieuwe leerstoel Maintenance Engineering 
die van Dongen gaat bekleden maakt deel uit van de vakgroep Ontwerp, 
Productie en Management van de faculteit Construerende Technische 
Wetenschappen en levert een strategische aanvulling aan bestaande onder-
zoeklijnen in de leerstoelen in de vakgroep.




