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Leo van Dongen, directeur NedTrain Fleet Services, creëert trendbreuk:

‘Wij gooien de luiken open’

De Nederlandse Spoorwegen (NS) kent in het 
vervoer drie entiteiten. De belangrijkste en 
bekendste activiteit is sinds de jaren zestig 
altijd het reizigersvervoer per spoor geweest. 
Sinds de verzelfstandiging van de NS in 
1993, is deze activiteit ondergebracht bij het 
bedrijfsonderdeel NS Reizigers. Als tweede 
is er NS Poort, zij is exploitant van alle 375 
spoorwegstations in Nederland en ontwik-
kelt stationslocaties. NedTrain, tot 1999 
NS Materieel, is tenslotte een onderhouds- 
en revisiebedrijf voor spoorwegmaterieel. 
NedTrain heeft vestigingen verspreid over 
Nederland en onderhoudt en reviseert niet 
alleen materieel van NS, maar ook van andere 
spoorwegondernemingen. NedTrain is goed 
voor een jaaromzet van 450 miljoen euro en 
telt 3.350 medewerkers.

Stoomafnemers
NedTrain beschikt binnen Nederland over 
vijfendertig servicelocaties waar de treinen ’s 
nachts geserviced worden. Zowel het in- als 
het exterieur krijgt een reinigingsbeurt en 
bovendien worden er veiligheidscontroles 
uitgevoerd en herstellingen verricht. Bij de vijf 
onderhoudsbedrijven die de onderneming in 
Nederland heeft worden de treinen onderhou-
den. Hier worden onder meer remvoeringen 
vervangen, deuren afgesteld, reparaties ver-
richt en hoofddelen verwisseld zodra die aan 
revisie toe zijn. 
‘Een trein kent een gemiddelde levensduur van 
veertig jaar’, vertelt Van Dongen. ‘Halverwege 
deze periode krijgen de treinen een grote 
revisiebeurt bij ons bedrijf in Haarlem. Het 
revisiebedrijf in Haarlem moderniseert niet 
alleen rijtuigen, maar is bovendien één van 
de drie locaties waar onderdelen gemaakt 
worden. In de Noord-Hollandse stad worden 
draai- en wielstellen gereviseerd. In Tilburg 
staat een componentenfabriek waar onder 
meer stoomafnemers, remkleppen en com-
pressoren gereviseerd worden. In Utrecht 
vindt tenslotte groot onderhoud aan tractie- 
en elektromotoren plaats.’

A-locatie
De NS is jaarlijks vierhonderd miljoen euro 
kwijt aan het onderhoud van het materi-
eel. Vijfenzeventig procent van dit bedrag 
besteedt NedTrain aan cyclisch onderhoud 

NedTrain bespaart voor de NS miljoenen door de beschikbaarheid van het materieel te verhogen. 
Dagelijks tweehonderd extra rijtuigen op het spoor, jaarlijks vierduizend minder extra binnenkom-
sten en vijfenzeventig procent minder materieelstoringen moeten er voor zorgen dat NedTrain de 
NS helpt in 2015 de concessie voor het hoofdrailnet te verwerven. ‘En, mocht de NS de order 
onverhoopt niet binnenhalen, dan gaan we aan de slag met de nieuwe concessiehouder’, stelt Leo 
van Dongen, directeur van NedTrain Fleet Services.

en nog eens vijfentwintig procent wordt ge-
spendeerd aan projectmatige modernisering. 
Neveninkomsten genereert NedTrain uit het 
onderhoud van materieel van derden. Hiermee 
haalt het bedrijf jaarlijks zo’n vijftig miljoen 
euro binnen. ‘Met de vierhonderd miljoen 
euro die de NS kwijt is aan het onderhoud, 
vormen wij eenvierde van de exploitatiekosten 
van het reizigersbedrijf’, vertelt Van Dongen. 
‘Om deze kosten in de komende jaren zo ver 
mogelijk te reduceren en de materieelpresta-
ties te verbeteren hebben wij een strategie 
gekozen die gebaseerd is op drie peilers: 
kiezen, garanderen en innoveren.’
‘NedTrain heeft enkele jaren geleden de keuze 
gemaakt om focus aan te brengen in haar 
activiteiten’, vervolgt Van Dongen. ‘Vroeger 
deden wij veel fragmentarisch onderhoud 
voor derden. Nu verrichten wij alleen nog 
onderhoud in fullservice contracten. Wij willen 
een volwassen en serieuze relatie met onze 
klanten onderhouden in een volwaardige keten 
van ieders kernactiviteiten. Een ander facet 
dat deel uitmaakt van de peiler kiezen; is het 
onderhoud van goederenlocomotieven. Wij 
moeten voor 2010 onze locatie in Rotterdam 
Feijenoord verlaten vanwege wijzigingen in het 
bestemmingsplan. In ruil voor de grond die 
we hier bezitten hebben wij een vervangend 
terrein aangeboden gekregen in de Rotter-
damse Waalhaven. Daarmee bezitten we een 
strategische onderhoudslocatie aan het einde 
van de Betuweroute. Het bedrijfsonderdeel 
dat zich bezighoudt met het onderhoud van 
goederentreinen willen wij vanwege onze fo-
cus op onderhoud van reizigersmaterieel van 
de hand doen. In deze onderhouds-A-locatie 
zijn zeker kopers geïnteresseerd.’

A tot en met Z
Tot tien jaar geleden had NedTrain nauwelijks 
concurrentie. En, het had bovendien maar 
één – weliswaar grote en trouwe – klant: de 
NS. Maar tijden veranderen. In 2015 moet de 
concessie op het hoofdrailnet opnieuw worden 
verworven en krijgen NS en NedTrain mogelijk 
te maken met concurrentie. De afgelopen 
decennia voerde NedTrain niet alleen de regie 
over het NS materieel, maar werden zelfs 
ontwerpen van nieuwe treinen en instandhou-
dingssystemen gemaakt. Om beter te kunnen 
presteren breekt NedTrain sinds enkele jaren 

met deze trend. ‘Wij kenden elke trein van 
A tot en met Z’, vertelt Van Dongen. ‘Nu 
denken we goed na wat we zelf doen en wat 
we uitbesteden. Zoals ik eerder aangaf maken 
wij doelbewuste keuzes. Door onze grote 
toeleveranciers ontwerpen van treinen te 
laten maken – die wij vervolgens beoordelen 
op onderhoudbaarheid - wordt de betrokken-
heid in de gehele keten vergroot. Bovendien 
zorgt deze strategie er voor dat de industrie 
technologische innovaties kan doorvoeren. En 
zo kan NedTrain zich optimaal concentreren 
op product- en procesinnovaties in het eigen 
werk.’
‘Hoewel we redelijk veel zelf blijven doen en 
de regie willen houden, zijn we bereid de sa-
menwerking tot ver in de keten op te zoeken’, 
concludeert Van Dongen. ‘Wij gooien de luiken 
open. De spoorwegen zijn daarmee aanzienlijk 
minder introvert dan in het verleden.’

Onttrekkingen
‘Garanderen’ is het tweede speerpunt in de 
bedrijfsstrategie van NedTrain. Het bedrijf wil 
met deze term de inzetbaarheid van het NS 
materieel de komende jaren vergaand verbe-
teren. In 2006 waren er dagelijks vierhonderd 
van de drieduizend NS-rijtuigen niet beschik-
baar vanwege onderhoudswerkzaamheden. 
Deze zogenaamde ‘onttrekkingen’ wil NedTrain 
in 2010 gehalveerd hebben. ‘Een rijtuig heeft 
per jaar gemiddeld zo’n 150.000 euro aan 
vaste lasten. Als je dagelijks tweehonderd 
rijtuigen minder aan het vervoer onttrekt, 
bespaar je per jaar maar liefst dertig miljoen 
euro’, rekent Van Dongen voor. ‘Het afgelopen 
jaar waren er per dag nog maar 265 ont-
trekkingen. We zijn daarmee behoorlijk op de 
goede weg.’ 
Voor NS is het met het oog op de concessie 
van groot belang dat NedTrain de onder-
houdskosten zo ver mogelijk reduceert. In 
de afgelopen drie jaar heeft het onderhouds-
bedrijf op diverse vlakken betere prestaties 
weten te leveren. Zo werd het aantal ‘extra’ 
binnenkomsten van treinen als gevolg van 
defecten verlaagd van 7.500 in 2006 naar 
4.500 in 2008. ‘Een trein is door een onder-
houdsbeurt gemiddeld twee dagen uit de run-
ning’, vertelt Van Dongen. ‘Met drieduizend 
minder extra binnenkomsten rijden er per dag 
dus ruim zestien rijtuigen extra. 

Prestaties NS materieel in cijfers

Realisatie 2006 Realisatie 2008 Doel 2010
Onttrekking (rijtuigen) 400 265 200
Extra binnenkomsten 7.500 4.500 3.500
Aandeel dispunctualiteit in procenten 3,1 0,7 0,7 
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Kwaliteitscontroles bij vertrek uit de onder-
houdsbedrijven en meer herstellingen op 
servicelocaties hebben aan deze verbeterin-
gen bijgedragen.’

Verzuimongevallen
De treinen van de NS hebben een punctu-
aliteitsscore van 87 procent. Dit betekent 
dat dertien procent van de treinen een 
vertraging heeft van meer dan drie minuten. 
In 2005 werd drie procent van de vertra-
gingen veroorzaakt door problemen met het 
materieel. In 2008 was dit nog slechts 0,7 
procent. Om zulke prestaties vieren wij een 
feestje’, glimlacht Van Dongen. ‘Maar dit is 
niet het enige vlak waarop wij onze prestaties 
hebben verbeterd. In 2007 hebben wij een 
veiligheidsmanager van buiten aangetrokken. 
Hij heeft sindsdien een aantal verbeteringen 
in onze werkwijze doorgevoerd. Dit heeft erin 
geresulteerd dat wij van negentig verzuimon-
gevallen in 2007, naar twaalf verzuimongeval-
len afgelopen jaar zijn toegegaan.’
‘Het derde facet - naast kiezen en garanderen 
- waar wij op inzetten is innoveren. Innovaties 
kunnen onze onderhoudsprestaties nog naar 
een hoger plan tillen’, stelt Van Dongen. ‘Me-
dewerkers worden uitgedaagd om voor een 
panel van deskundigen verbeterplannen in hun 
eigen werk te presenteren. Afhankelijk van de 
inhoud van het voorstel krijgen zij vervolgens 
geld, ruimte en middelen om een en ander 
verder te onderzoeken en uit te werken. Ook 
technische innovatie helpt ons verder. Een 
voorbeeld van een proef in voorbereiding: wij 
zijn nog niet in staat onze on-board diagno-
sesystemen op afstand uit te lezen. Als je 
dat wel kunt, weet je al voordat een trein bij 
het onderhoudsbedrijf arriveert de actuele 
onderhoudsbehoefte. Hierdoor kun je een 
aanzienlijke kostenbesparing genereren.’

Design for maintenance
‘In het verleden heeft NedTrain altijd zelf het 
NS materieel ontworpen en de instandhou-

dingssystemen bedacht’, memoreert Van 
Dongen. ‘Vandaag de dag staan onze luiken 
open. Dat is een belangrijke drijfveer om deel 
te nemen aan World Class Maintenance. 
Wij onderhouden voor de NS een vloot van 
drieduizend rijtuigen, die vertegenwoordigen 
een vervangingswaarde van zes miljard euro 
en de jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 
vierhonderd miljoen euro. Wij hebben als 
NedTrain-directie vastgesteld dat er ook 
andere industrieën zijn die dergelijke grote 
hoeveelheden kapitaalgoederen onderhou-
den. En waarom zouden we nu juist met die 
partijen geen informatie uitwisselen om tot 
betere onderhoudsprestaties te komen?’
‘Om diverse redenen participeren wij in World 
Class Maintenance’, vertelt Van Dongen. ‘Het 
is op de eerste plaats voor ons een ideale 
mogelijkheid om van ontwikkelingen in de 
buitenwereld op de hoogte te blijven. Door sa-
men te werken met andere onderhoudsbedrij-
ven kunnen wij de life cycle costs van onder 
meer het NS materieel verder verlagen. 
Overigens zijn wij bereid om ook de kennis die 
wij op doen te delen.’
‘Een tweede, maar zeker niet onbelangrijk fa-
cet is de binding met het onderwijs’, vervolgt 
Van Dongen. ‘Net als alle andere bedrijven 
hebben wij behoefte aan arbeidskrachten. Zo 
hebben wij met de drie Technische Universi-
teiten een samenwerkingsverband onderte-
kend om studenten en promovendi van deze 
kennisinstituten in te zetten. Met Twente 
werken we samen op het vlak van enginee-
ring, dus design for maintenance. Eindhoven 
helpt ons met operations research voor de 
logistieke inrichting van onze organisatie. 
Delft assisteert NedTrain tenslotte bij haar 
informatiesystemen.’

‘In 2010 moet de bedrijfszekerheid verdub-
beld zijn, hebben we nog maar 3.500 extra 
binnenkomsten per jaar, worden er slechts 
tweehonderd rijtuigen onttrokken en moet de 
kostprijs per kilometer op een niveau staan 

van 43 eurocent’, besluit Van Dongen. ‘Het 
ultieme doel dat hierachter schuilt, is het 
binnenhalen van de concessie voor het hoofd-
railnet door de NS. Wij doen dit met korte 
doorlooptijden voor onderhoud, hoge kwaliteit 
in ons werk en de modernste middelen op de 
strategisch beste locaties. Mocht NS de or-
der onverhoopt niet binnenhalen, dan gaan we 
aan de slag met de nieuwe concessiehouder.’

NedTrain gooit de luiken open

NedTrain – het onderhouds- en revi-
siebedrijf voor spoorwegmaterieel 
van de Nederlandse Spoorwegen (NS) 
- bespaart voor de NS jaarlijks enkele 
miljoenen euro’s door de beschikbaar-
heid van het materieel te verhogen. 
Dagelijks tweehonderd extra rijtuigen op 
het spoor, jaarlijks vierduizend minder 
extra binnenkomsten en vijfenzeventig 
procent minder materieelstoringen 
moeten er voor zorgen dat NedTrain 
de NS helpt in 2015 de concessie voor 
het hoofdrailnet te verwerven. Om die 
prestatie te bereiken zoekt NedTrain 
onder meer met hulp van World Class 
Maintenance de samenwerking in de 
keten op. ‘Wij onderhouden voor de NS 
een vloot van drieduizend rijtuigen, die 
vertegenwoordigen een vervangings-
waarde van zes miljard euro en de 
jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 
vierhonderd miljoen euro’, vertelt Leo 
van Dongen, directeur van NedTrain 
Fleet Services. ‘Wij hebben vastgesteld 
dat er ook andere industrieën zijn die 
dergelijke grote hoeveelheden kapitaal-
goederen onderhouden. En waarom 
zouden we nu juist met die partijen geen 
informatie uitwisselen om tot betere 
onderhoudsprestaties te komen?’
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