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Doel van deze Workshop   

 Eerst vertellen we wat er rond Techniesch vakmanschap gaat 

gebeuren. 

 Vragenstellen tussendoor mag 

 

 Als tweede zien we jullie graag meedenken in een aantal 

vraagstukken die we hebben rond dit thema 

 

 Als derde delen we graag de resultaten van de denktank. 
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Optimale beschikbaarheid, toekomst vast ! 
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Aanleiding/ noodzaak: 

 

 

Technisch vakmanschap voor de prestaties van het 

spoor borgen we nu door certificering van 

(veiligheids)kritische taken.  

 

Alleen met een (her) certificaat van railAlert ben je 

‘bevoegd’ voor deze taken.  

 

Dat geeft onvoldoende ontwikkelruimte voor 

technisch vakmanschap. 
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Met het huidige systeem managen  

we de (her)certificering van kritische taken  

maar organiseert niet het vakmanschap 
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Huidige situatie 
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Veranderagenda/aanpassing: 

 

 

Vakmanschapsontwikkeling nu:  

 

gericht op certificering 

 

 

 

In de toekomst:  

 

gericht op de vakman!  

 In een keer goed 
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Gericht op certificering Gericht op de vakman 

- Te gefragmenteerd per kritische taak 

 

- Gebaseerd op competenties 

- Her-certificering van bestaande kennis 

 

- Focus op doorontwikkeling 

- Dekt slechts deel van taakveld af 

 

- Representatief voor het taakveld 

- Focus op operationele vakman 

 

- Focus op alle relevante systeemfuncties. 

- Overwaardering van opleiden/certificaten 

 

- Versterking praktijkbegeleiding 

 

- Meer gericht  op toetsing dan op rendement 

 

- Sturen op rendement uit vakmanschap € 

 

- Weinig participatief, vooral top down 

 

- 360 graden participatie in vakmanschap 
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De verandering  
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- Vervang het huidige verbrokkelde en vaak incident 

gedreven besturingspraktijk door een integraal 

platform. 

 

- Verbind de sector op technisch vakmanschap 

 

- Bepaal gezamenlijk wat vakbekwaamheid is,  

 

zodat elke medewerker die aan de railinfra werkt 

het werk in een keer goed uitvoert en daarmee 

de veiligheid geborgd blijft. 
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De opdracht  
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Doelen: 

 

Qua deskundigheid:  
- Stoppen teruglopende deskundigheid  

- Meer kennis/vaardigheden ontwikkelen 

- ‘Opleiden/ontwikkelen’ actueler en efficiënter inzetten 

 

Qua verantwoordelijkheid: 
- Gezamenlijk als opdrachtgevers en opdrachtnemers optrekken 

- Samen verantwoordelijkheid vanaf de voorkant oppakken 

 

Qua veiligheid: 

- Aantonen richting ILenT van veiligheid 
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Als sector ontwikkelen we per techniekveld : 

• Pakket vakbekwaamheidseisen 

• Opleiding 

• Eisen voor het in stand houden van vakmanschap 
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Impact bij alle partijen op de 

 Werving van personeel 

 Inzet van personeel 

 Opleidingsmethodiek 

 Opleidingsorganisatie 

 Opleidingsadministratie 

 Certificering 

 (be)sturing 
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Het gaat om verantwoordelijkheid en dus om eigenaarschap: 

 
• Bedrijven die Technisch Vakmanschap aangaat: 

• 11 erkende spooraannemers 

• 4   erkende onderhoudsaannemers 

• 8   erkende kabelaannemers 

• 10 erkende bedrijven spoorse boringen 

• 9   erkende bedrijven spoorse persingen 

 

• Inrichten van opleidingsmodel d.m.v. werkkringen 

 

• Rol bepalen voor het hoger management bedrijven 

 

• Rol van HRM, incl. administratief proces 

 

• Nieuwe rol voor Leermeester, mentor, praktijkinstructeur  

 

• Inrichten inspectie en audit organisatie voor monitoring van de nieuwe leerorganisatie 
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Hoe werken we professioneel aan deze overgang? 
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Besluitvorming technisch vakmanschap

PVA en de opleidingsarchitectuur

Communicatieplan

Startbijeenkomst TMS 28-10-16

Ophalen van informatie (de impactanalyse) 
om TVMS  te kunnen implementeren

Werven contactpersonen 

Inrichten van werkgroepen

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017

Ontwikkeling TVMS

2018 2019



Het meedenkmoment 

 Ter plaatse groepen samenstellen. 
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… onderwerpen 
 Wij hebben een aantal onderwerpen die we jullie willen voorleggen 

met een wat vraag en een hoe vraag. 

 Leermeester 

 Het profiel van de technisch vakman 

 Aantonen van vakmanschap 

 Werken in de overgangssituatie. Hoe creëren we een soepel overgang 

tussen verplicht certificeren en  nieuw model van Technisch Vakmanschap ? 

 Technisch vakmanschap 

 Toetsen in de praktijk 

 ZZP ers en inhuur 

 Nulmeting huidig TVMS 

 Gezamenlijke kennis sector inzetten 

 Aansturing van het management van de eigen organisatie 

 Op welke inhoudelijke aspecten zou je de voortgang van het Technisch 

Vakmanschap willen monitoren en delen met de stakeholders ? 

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we  "hogere" doel niet het oog verliezen 
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