
‘Techniek doet er weer toe’ 

Als Leo van Dongen, directeur Tech-
niek, vroeger met zijn gezin gespot 
werd op station Eindhoven, klonk 
via de omroep ‘Goedemorgen fami-
lie Van Dongen’. Ondenkbaar nu. “Er 
reden nog maar twee Intercity’s per 
uur. Er is veel veranderd in de afgelo-
pen 35 jaar”, concludeert Leo vlak voor 
zijn pensionering bij NS. Verandering is 
volgens hem de enige constante waar je 
van op aan kan bij ons bedrijf. 
TEKST ELEONOOR VAN DEN DOOL  BEELD JOS LAMMERS, FAMILIE VAN DONGEN

Leo in de werkplaats in Eindhoven: “Zo zie ik 
het graag, overdag een bijna lege werkplaats. 
Dat betekent dat de treinen rijden.” 

Zoon Martijn noemde zijn vader vroeger 

‘de tweede burgemeester van NS’. 
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J
ouw werk bij NS neemt  
op je LinkedIn-profiel 
een bescheiden plekje 
in. Hoe kan dat? 
“NS is de rode draad in 
mijn loopbaan. Maar ik 
deed er altijd veel naast, 
de laatste tien jaar was 
ik al een dag per week 

deeltijd-hoogleraar maintenance engi-
neering aan de Universiteit Twente. Na 
mijn pensioen ga ik daar drie dagen per 
week werken. Als iemand mij de laatste 
jaren vroeg wanneer ik met pensioen 
zou gaan, zei ik dat Marjan (Rintel, direc-
teur NS Operatie, red.) me nog niet kwijt 
wilde en dat Daniëlle (echtgenote, red.) 
me nog niet thuis wilde hebben. Dat eer-
ste heb ik nu voor elkaar, dat laatste nog 
niet.” 

Wat is de grootste verandering die  
je bij NS hebt meegemaakt? 
“Ik kwam als technicus binnen. We 
bouwden ons eigen materieel. Ik stond 
aan de wieg van de locomotief 1700 en 
het motorrijtuig van de DDZ. Later richt-
te ik onder meer werkplaatsen en tech-
nische centra in. Begin deze eeuw ging 
NS door een diep dal. De vloot was te 
klein en we hadden onderdelen tekort. 
In de tijd van de verzelfstandiging van 
NS was techniek wat ondergesneeuwd. 
De maatschappelijke tendens in de jaren 
’90 was dat maar één ding belangrijk 
was: rendement op geïnvesteerd ver-
mogen. Daar hadden meer sectoren last 
van. Bij de verzelfstandiging maakten 
de bedrijfsonderdelen en afdelingen 
geen duidelijke prestatie-afspraken met 
elkaar. We begrepen elkaars doelen, 
maar werkten niet goed genoeg samen. 
Op routine kun je dan nog even door, 
maar er was bijvoorbeeld geen geld geïn-
vesteerd in materieel. Het was spannend 
om als bedrijf in de schijnwerpers en 
onder druk van de maatschappij de weg 
omhoog weer te vinden. We moesten 
onze primaire processen weer op orde 
krijgen. NS ging weer investeren en pro-
ductkwaliteit, punctualiteit en service 
werden belangrijker. Nu doet techniek 
er ook weer toe. We zijn van een op tech-
niek georiënteerd bedrijf naar een klant-
gerichte onderneming gegaan en dat is 
goed.”

Wat laat je na? 
“Mijn laatste opdracht was delen van 
NedTrain en NS Reizigers samenbrengen 
onder de vlag van Techniek (onderdeel 
van NS Operatie, red.). Het was een kroon 
op mijn werk om dat technische domein 
te fuseren. Techniek is de huisvader 
van de vloot en de werkplaatsen. Als wij 
goed presteren, kunnen de collega’s van 
Onderhoud & Service in hun werk excel-
leren. De afdeling Techniek is nu klaar 
voor de toekomst.”

Je was behalve directeur Techniek ook 
Chief Technology Officer (CTO). Wat 
houdt die rol in? 
“Als CTO adviseer je gevraagd en onge-
vraagd de raad van bestuur over beslui-
ten die het onderwerp techniek raken. 
De ondernemingsraad heeft zich er hard 
voor gemaakt dat ook binnen de raad van 
bestuur de aandacht voor en het belang 
van techniek goed is geborgd. Bijvoor-
beeld bij de aanschaf van nieuwe treinen. 
Deugt de techniek? Past de nieuwbouw 
bij onze vervoers- en onderhoudsproces-
sen? Kunnen onze monteurs overal goed 
bij? Hoe zit het met de veiligheid? Over 
zulke zaken adviseer ik. Mijn opvolger, 
Rob Luyten, krijgt deze rol ook.” 

De opvattingen over onderhoud van 
treinen wijzigen nogal eens in de spoor-
wereld: wel in huis doen, niet in huis 
doen. Wat vind jij?  
“Ik ben blij dat NS het onderhoud zelf 
doet. Wat de monteurs constateren, 
gecombineerd met onze metingen levert 
veel kennis op. Zo kunnen we tegen accep-
tabele kosten en met zo min mogelijk 
risico onze vloot onderhouden. Bij NS 
gaat het om zulke grote aantallen, dat het 
gerechtvaardigd is om dit werk in eigen 
huis te doen. We zijn niet afhankelijk van 
opdrachtnemers en kunnen doelmatig 
met onze capaciteit omgaan. Ook zijn we 
flexibel. Als de behoefte verandert, kun-

nen we werk met enige aanpassingen in 
andere werkplaatsen onderbrengen; dat 
kan handig zijn. Ook het transport naar de 
werkplaatsen hebben we in eigen hand.” 

Hoe zorgen we dat treinen zo min 
mogelijk onderhoud nodig hebben?
“Big data brengt ons op de drempel van 
een nieuwe tijd. We lezen al steeds meer 
gegevens real time uit en bepalen zo de 
conditie van de trein. Je kunt sommige 
storingen zien aankomen en zien dat er 
herstelling nodig is. Nu moeten we de 
slag maken hoe we die kennis vertalen 
in de beste onderhoudsaanpak, precies 
op tijd. Ideaal is als die gegevens auto-
matisch uitkomen in Maximo, waarin  
de werkorders van monteurs staan. Digi-
talisering stelt ons in staat die processen 
te verknopen en de informatie te gebrui-
ken. Maar dat is iets voor de volgende 
generatie.”  

Welk toekomstbeeld zie je voor NS? 
“NS blijft de belangrijke speler in het 
openbaar vervoer in Nederland, maar 
meer nog dan nu in samenhang met 
andere partijen. Ik verwacht dat de rol 
van het openbaar vervoer steeds belang-
rijker wordt. NS kan daar een grote bij-
drage aan leveren. Goede samenwerking 
met andere bedrijven is nodig om onze 
reizigers een uitstekende deur tot deur-
reis te bieden. De spoorwereld blijft in 
ontwikkeling.  Ik ben ervan overtuigd dat 
NS’ers die uitgaan van hun eigen compe-
tentie steeds interessant werk in deze sec-
tor kunnen verrichten.” 

Je maakte je kinderen (waarvan er twee 
ook bij NS werken) ooit wijs dat je alle 
Franse machinisten op de voorbijrazen-
de TGV’s kende. Zij toeterden wanneer 
jullie tijdens vakanties vanaf bruggen 
naar het spoor keken. Welke zaken heb 
je NS’ers op de mouw gespeld? 
“Echt niets. Maar ik houd wel van ont-
spannen werken en een goede practical 
joke.” 

Zien we je nog terug in de trein?  
“Jazeker, maar niet voor woon-, werk-
verkeer. Dat is niet praktisch. En ik kom 
ook nog weleens bij NS, ik begeleid pro-
movendi die op het snijvlak van ProRail 
en NS onderzoek doen.” 

‘Techniek is de 
huisvader van 
de vloot en de 
werkplaatsen’
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