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1. Henk van Oostveen: Missie, visie en strategie ProRail AM
2. Chris Verstegen: Innovatiethema’s voor Assetmanagement
3. Discussie: prioriteiten in de agenda en thema’s voor Innorail

Missie, visie en strategie ProRail AM

Hoger doel
“Uw mobiliteit, onze railinfrastructuur”
AM levert de railinfrastructuur
voor de mobiliteit van
vandaag en morgen.

Gewaagd doel 2025
World Class Asset Manager
•
•
•
•

Naar 0 stremmingen
Beste railinfrabeheerder m.b.t.
bezettingsgraad, prijs/prestatie en
duurzaamheid
Talent kiest voor ProRail AM
Zeer tevreden vervoerders

Kernwaarden

Kernkwaliteiten

Durf trots te zijn
Denk in mogelijkheden
Wees koersvast
Verbind!

Richting geven aan nieuwe
ontwikkelingen
Implementatiekracht
Regie voeren in de keten
Hoog lerend vermogen
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Kritische succesfactoren ProRail AM
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Waarom een R&D agenda?


Richting geven aan ontwikkeling en versnellen



Uitnodigen tot samenwerking



Marktpartijen en onderzoeksinstellingen helpen om te anticiperen op toekomstige
vragen van ProRail (vraagarticulatie)



Prioriteiten stellen, gezamenlijk en in samenhang, op basis van een gedeeld beeld en
onder architectuur.



Binnen de eigen organisatie de juiste omstandigheden voor innovatie creeren



In de aanpak nieuwe vormen van dialoog, co-creatie, instrumenten voor aanbesteden
van innovatie inzetten

R&D -AGENDA Assetmanagement in 8 portfolio’s

1 Sporen zonder storen

2 Laagste LCC

3 Spoor als buurman

4 Voorsprong in DZH

Van “Find & Fix” naar “Predict
& Prevent” voor verstoringen

Laagste levensduurkosten en
fitte financieringsmodellen

Oog voor omgeving
(overwegen, geluid, trillingen)

Grondstoffen & Klimaatadaptatie

+
5 IT zit straks in alles

6 Nieuwe Technologie

7 Systemen in samenhang

Innovatieve IT (Internet of
Things, Big Data, BIM)

ERTMS ”Enhanced”, TEV
“Vooruit”, Automatisch Rijden

Modellering en Architectuur
(logistiek, ICT en assets)

8 Transitie van proces
Structurele verandering van
proces en marktbenadering

Portfolio 1-4: Prestaties en bedrijfsdoelen als driver
Essenties Assetmanagement: Prestaties en Kosten

Spoor ingebed in stad en
landschap

Unieke positie spoor op
gebied van duurzaamheid







Sprongen naar maximale bedrijfszekerheid en
minimale levensduurkosten

Sprongsgewijze
verbeteringen van de
interactie met de omgeving

Voorsprong behouden
of zelfs versterken

1 Sporen zonder storen

2 Laagste LCC

3 Spoor als buurman

4 Voorsprong in DZH

Van “Find & Fix” naar “Predict
& Prevent” voor verstoringen

Laagste levensduurkosten en
fitte financieringsmodellen

Oog voor omgeving
(overwegen, geluid, trillingen)

Grondstoffen & Klimaatadaptatie

Portfolie 5 en 6: Techniek als driver

Portfolio 7 en 8: Samenhang en samenspel

Antenne voor technische ontwikkelingen

Systemen in samenhang
optimaliseren

Samenspel en optimale
aanpak







Nieuwe ontwikkelingen in IT en andere technologiesprongen
optimaal benutten

Architectuur en
modellering ontwikkelen
om logistiek, ICT en assets
te verbinden

Structurele veranderingen
in processen en samenwerken met de markt

+
5 IT zit straks in alles

6 Nieuwe Technologie

7 Systemen in samenhang

Innovatieve IT (Internet of
Things, Big Data, BIM)

ERTMS ”Enhanced”, TEV
“Vooruit”, Automatisch Rijden

Modellering en Architectuur
(logistiek, ICT en assets)

8 Transitie van proces
Structurele verandering van
proces en marktbenadering
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Discussievragen
Per portfolio
1.

Wat zien we als gewaagd doel voor 2025?

2.

Wat heeft voor de sector prioriteit?

3.

Wat zetten we op de agenda voor InnoRail 2017

4.

Wat zijn kritische succes factoren?

