
   
 

 

 

               

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Systeemmanagers in de 
Spotlights 

 

 
Een kwalitatieve studie naar de invoering van de functie 

‘systeemmanager’ bij ProRail en de knelpunten waar 
systeemmanagers tegenaan lopen 

 

 
 
 
 
 
Persoonsgegevens: 
 
Auteur        K.R. (Karen) Weiden MSc  
Studentnummer      3209423 
Universiteit       Universiteit Utrecht 
Studie        Bestuurs- en Organisatiewetenschap  
Afstudeerrichting     Organisatie, Verandering & Management 
Publicatiedatum      Augustus 2008 
Scriptiebegeleider UU    Dr. Marja Gastelaars  
Opdrachtgever ProRail     Ir. Frits Verheij 
Begeleider ProRail      Ir. Martijn Blokker 
 
 
 
 



Masterscriptie Karen Weiden MSc                                            Systeemmanagers in de spotlights I

Voorwoord 
 
 
 
Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd bij ProRail. Waar ik 
in dit o nderzoek de th eatermetafoor gebruik om  organi satieprocessen van  de 
systeemmanagers te beschrijven, voelt deze scriptie als de voorstelling die ik zelf moest 
opvoeren. Dit was waar het om draaide,  de scriptie als podiummoment waarin ik al mijn 
resultaten op een heldere en logische manier aan de lezer moest kunnen overbrengen. Al 
het werk dat hieraan vooraf is gegaan, in zowel de kleedkamers, de coulissen als op he t 
podium, heb ik gedaan met bijzonder veel plezier.  
 
In dit onderzoek hebben de nodige mensen mij geholpen en interesse in mijn onderzoek 
getoond. Ik wil al  deze mensen dan ook  gr aag bedanken, o mdat zonder he n deze 
voorstelling nooit ten tonel e was geko men. Een aan tal personen wi l ik graag bij n aam 
noemen.  
 
Allereerst wil ik mijn begeleidster van de USBO hartelijk bedanken. In haar regisseursrol 
heeft Mar ja Gastelaars mij  de nodi ge sturing gegeven, maar gaf  ze  me aan de andere 
kant ook veel vrijheid. Hierdoor kreeg ik vertrouwen in mezelf en voelt dit onderzoek als 
een echte prestatie. Haar coachende manier van begeleiden heb ik dan ook als bijzonder 
prettig ervaren. Marja, ontzettend bedankt voor deze fijne samenwerking!  
 
Vervolgens wil ik graa g al le bet rokken medewerkers van ProRai l bedank en, i n het  
bijzonder Fr its Verhei j en  Marti jn Blokker. Frits, bedankt voor de mogelijkheid om hi er 
mijn afstudeeronderzoek te  kunnen doen en voor de  in teressante gesprekken. Martij n, 
bedankt voor  je enthousiasmerende mani er van begel eiden en het  wegwi js m aken in  
deze complexe organisatie. Daarnaast wil ik graag het team projecten bedanken waar ik 
gedurende mijn on derzoek mijn werkplek h ad. S teven, Erw in, Will em en Christian, 
bedankt voor de bi jzonder prettige tijd bi j julli e op de ka mer. Ondanks j ullie ei gen 
werkzaamheden was er al tijd tijd voor het bean twoorden van mijn vragen, h et hel pen 
met mijn lay-out of  gewoon voor een lolletje. Ik kijk er met veel plezier op ter ug! Ten 
slotte wi l i k al le medewerk ers v an Infr asystemen be danken voor  de enthousiaste 
inbreng, behulpzaamheid en de getoonde interesse in mijn onderzoek!  
 
Als laat ste wil ik  graag de be langrijke m ensen i n de kl eedkamer van  mijn on derzoek 
bedanken. In de kleedkamer kon ik uit mijn rol als afs tudeerster stappen en de nodige 
inspiratie en motivatie vinden om in de coulissen en op het podium verder te gaan. Jorn, 
bedankt voor alle wijze woorden en de rust en steun die je me op moeilijke momenten in 
het scriptieproces gaf. Pap en mam, bedankt voor de ruimte die jullie me hebben gelaten 
om m et een tw eede master t e beginnen. Di t h eeft veel voor mij betek end! En  mij n 
vrienden wil ik bedanken voor de ontspanning en de peptalks gedurende de scriptie.  
 
Ik hoop dat u deze s criptie met belangstelling en plezier zult lezen. Mij rest slechts een 
laatste zin: 
 
 
Let the show begin! 
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Samenvatting 
 
In dit kwa litatieve onde rzoek heef t de functie van ‘ systeemmanager’ binne n ProRail 
centraal gestaan. Systeemmanagers stellen regelgeving op voor hun systeem en zijn hier 
integraal v erantwoordelijk v oor. Deze func tie was te n ti jde van dit onderzoek relatief 
nieuw en de systeemmanagers bevonden zich in een proces van  verandering. Voorheen 
hielden zij zich enkel bezig met het technische gedeelte van de regelgeving. In de nieuwe 
functie werden zij daarnaast geacht het systeem af te stemmen met de omgeving, wat in 
de praktijk veel samenwerking me t verschillende afdelingen binnen ProRail betekende. 
Uit dit onderzoek blijkt dat daar de knelpunten zitten die de systeemmanagers ervaren. 
De organisatie is in hun ogen complex en stroperig geworden, en elke afdeling lijkt een 
rol te wi llen spel en in bes luitvorming. H oewel d e ver schillende af delingen in tern van 
elkaar afha nkelijk zijn, werken de afdelin gen al s ei landjes. S amenwerking m et andere 
afdelingen verloopt zo dikwijls moeizaam, met als uitschieter de afdeling IO-centraal. Het 
podium waarop deze process en pl aatsvinden i s een pl ek di e de sy steemmanagers 
daarom graag vermijden. Dat is de reden dat systeemmanagers in hun werk veel gebruik 
maken van de coulissen, de plaats waar informele contacten een rol spelen ten behoeve 
van de voorstelling op het podium. Alles draait h ier om kunnen netwerken en de juiste 
mensen kennen, en zo kan veel geregeld worden voordat er formele besluitvorming aan 
te pas komt. Deze manier van werken is pretti g voor de systeemmanagers, hoewel het 
de ondui delijkheid over hun for mele plaats in  de organis atie in stan d houdt. Aan he t 
einde van deze script ie worden enke le aanbevelingen gegeven die  het management en 
de sys teemmanagers kunnen helpen m et d eze on duidelijkheid en c omplexiteit om  te 
gaan. 
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Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten die 

men verhindert van mening te veranderen: zij houden op geest te zijn. 

 

Friedrich Nietzsche 

 
 
1.  De complexe organisatie 
In dit onderzoek heeft de verandering van productbeheerder naar de huidige functie van 
systeemmanager cent raal gestaa n. Syst eemmanagement i s an derhalf j aar gel eden 
ingevoerd, waardoor sy steemmanagers zich nog i n e en ontwikkelstadium bevi nden. In 
hun o ntwikkeling zi jn z e aa n het zoeken naar de i nvulling v an hun funct ie en de 
samenwerking die daarvoor benodigd is met andere afdelingen.  

In de inl eiding (paragraaf 1.1) zal ik mijn persoonlijk e beweegredenen voor dit 
onderzoek ui t de d oeken do en. In pa ragraaf 1.2 zal  ik de veran dering tot 
systeemmanagement binnen ProRail schetsen, waarna ik vervolgens in paragraaf 1.3 een 
beschrijving van de problemen geef d ie na de ze verandering speelden. En in de laatste 
paragraaf, paragraaf 1.4, zal ik de doelstelling en vraagstelling van dit onderzoek geven.   
 

1.1  Inleiding  

In de master ‘Organisatie, Verandering & Management’ die ik heb gevolgd aan de USBO, 
stonden organ isatie en ve randeringen centraal. De nadruk lag h ier op he t cu lturele 
aspect van  de  v eranderde org anisatie, op  w at een  veran dering doet met d e 
medewerkers. Toen ik in het kader van het vak ‘Managementvaardigheden’ een dag met 
een manager bij ProRail meeliep, hoorde ik van de vele veranderingen binnen ProRail en 
de sl echte sc ores di e d e m edewerkers t oekenden aan belangrijke aspec ten al s 
‘samenwerking’. Bli jkbaar was h et bedri jf nog stee ds aan het verande ren, was mijn 
gedachte. En blijkbaar zijn er aspecten aan de verandering waar de medewerkers moeite 
mee hebben. ProRai l is een pu blieke di enstverlenende o rganisatie, di e z akelijker moet 
gaan werken. Dit is een omslag in denken die zeker niet eenvoudig is, zo leerde ik tijdens 
de master. Ik raakte in deze periode dan ook geïnteresseerd in overheidsorganisaties die 
als het ware iets on natuurlijks moeten gaan doen: werken al s een  pr ivate organ isatie. 
Mijn interesse in dergelijke ‘hybride’ organisaties maakte dat ik bij ProRail een prachtig 
afstudeeronderzoek mocht gaan uit voeren, namelijk e en kwalitatief onderzoek  naar de 
invoering van de functie systeemmanager binnen de afdeling Infrasystemen.  
 

1.2   Verandering 

Systeemmanager is een r elatief j onge f unctie b innen P roRail. Deze functie i s zo’n 
anderhalf jaar geleden ingevoerd om één persoon verantwoordelijk te maken voor één  
systeem gedurende het geh ele proces van o ntwikkeling, i mplementatie en  evaluatie. 
Deze functie is voortgekomen uit de functie productbeheerder, waarbij men slechts deels 
verantwoordelijk was  v oor het s ysteem. Al lereerst zal ik de v erandering van d e 
organisatie schets en, zodat de red en van deze verandering tot s ysteemmanagement 
duidelijk w ordt en in een b reder pe rspectief k an wor den ge plaatst. Daarna zal ik  
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aangeven welke plaats de systeemmanagers in deze or ganisatie hebben, en vervolgens 
zal ik de verandering tot systeemmanagement beschrijven.  
 
De inrichting van ProRail 
ProRail is de r ailinframanager van het Nederlandse spoorwegnet. Het valt onder 
verantwoordelijkheid van he t Ministerie van Verkeer en Waterstaat, en zorgt voor 6. 500 
kilometer spoor en 389 stations. ProRail beheert het Nederlandse spoorwegnet en heeft 
als kerntaken het zorgen voor capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor. Bij 
ProRail we rken ongeveer 3000 mensen. P roRail is  in 2 005 officieel opgericht: t ot 1995 
was er één grote spoo rorganisatie, de N S (Nederlandse Spoorwegen), die daarna werd 
gescheiden in beheer en vervoer. De beheertak richtte drie taakorganisaties op, te weten 
Railinfrabeheer, Rail ned en Rai lverkeersleiding. In 2005 zi jn deze dri e organisaties 
samengegaan tot ProRail , waarna er tot 2 006 een transf ormatie h eeft plaatsgevonden 
om deze samen te vormen tot één nieuw ProRail. 
     Dit ‘n ieuwe’ ProRai l moet z ich de laatst e jaren  m eer en m eer bew ust zijn van de  
omgeving. ProR ail heeft het sp oor al s h et ware i n beh eer, en dez e c oncessie loopt in 
2015 af. Het streven van ProRail is als dé netwerkmanager in de Nederlandse spoormarkt 
duidelijk toegevoegde waarde t e l everen teg en maatschappelijk aan vaardbare k osten. 
Daarnaast wil ze de beste railinframanager van Europa zijn. Bovendien wordt er vanaf 1 
januari dit jaar (2008) op output in plaats van op input gestuurd. Hierbij wordt er minder 
op de inhoud gest uurd door  de overh eid en  wordt ProRail enkel op de prestaties 
afgerekend (Bauer, 2005 ). D eze omsl ag va n input - naar outputsturi ng vergt een  
zakelijkere i nstelling van  ProRail en  h aar med ewerkers. Toeko mstige con currentie en  
outputsturing maken  dus dat z e me er markt- en  klantgericht mo et gaan  operer en. 
Kernwaarden van h et hu idige ProRail  zijn da n ook o mgevingsgerichtheid, 
resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid (Kruik, Coenen, Voppen & Winkel, 2007). Onder 
andere o m die reden is ProRai l getran sformeerd en  vanaf 200 6 een  zogenaamde 
matrixorganisatie ge worden. En erzijds i s er het h oofdkantoor in  Utrecht dat d e 
beheerdersrol heeft en functioneel aanstuurt, en anderzijds zijn er vier regiokantoren die 
verantwoordelijk z ijn voor h et stu k sp oor dat zi ch in hu n regi o bevin dt. 
Systeemmanagers werken vanuit het kantoor in Utrecht, en krijgen op de knooppunten 
met de regio’s voornamelijk met de tracémanagers en vakdeskundigen te maken (figuur 
1.2). Tracémanagers  val len on der de a fdeling Infra-Operatie en  z ijn alg emeen 
verantwoordelijk voor de gehele railinfrastructuur in een bepaald gebied. Per regio zijn er 
afhankelijk van de grootte van de regio twee tot vier tracémanagers. De vakdeskundigen 
vallen onder de afdel ing Planvorming en zijn verantwoordelijk voor een bepaald systeem 
in de regio. Zij f ungeren al s een soort intermediair tu ssen tr acémanagers e n 
systeemmanagers. Per regio is er gemiddeld één vakdeskundige per systeem.  
 
De plaats van de systeemmanagers in de organisatie 
Een van de bedr ijfseenheden bi nnen ProRail is Inframan agement. Infram anagement is 
één van de grootste bedrijfseenheden binnen ProRail , met 650 to t zevenhonderd vaste 
medewerkers. Inframanagement heeft binne n ProRail de  rol van de  be heerder van de 
railinfrastructuur (zowel  het rai lsysteem al s de sta tions). Hi eronder valt Infrasystemen 
met ongeveer 140 medewerkers. De missie van Infrasystemen is ervoor te z orgen dat  
Inframanagement w eet w elke s ystemen op k orte en langere ter mijn n odig zijn  in  h et 
integrale spoorsy steem. Inf rasystemen is  i n v ier afd elingen op  te splitsen. De nieuwe 
functie van systeemmanager valt onde r twe e va n deze afde lingen, te weten 
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‘Railsystemen’ en ‘Treinbeveiliging (zie figuur 1.1). Deze twee afdelingen zijn verder op 
te spl itsen i n produ ctgroepen, en de sy steemmanagers vallen on der vij f van  dez e 
productgroepen. Er zijn in totaal vijftien systeemmanagers die elk een systeem moeten 
‘managen’. Elke productgroep bestaat  uit ee n teamleider, uit min imaal één  
systeemmanager (onderling ook wel ‘syma’ genoemd) en een aantal systeemspecialisten. 
Systeemmanagers worden hiërarchisch aangestuurd door deze teamleider, en functioneel 
door de zogenoemd e ‘Infra-architect’. De Infra-architect is ee n stafmedewerker va n 
Infrasystemen, die ervoor moet zorgen dat de versch illende belei dsterreinen op elkaar 
aansluiten en dat het we rk door de  syste emmanagers i n de afdelingen uniform wordt 
uitgevoerd. De systeemmanager s zelf geven hi ërarchisch ge zien gee n leiding, maar  
sturen functioneel de syst eemspecialisten aan di e gespeci aliseerd zijn in een technisch 
aspect van het systeem.  
 
Figuur 1.11 Organigram Infrasystemen 
 

 
 
De verandering tot systeemmanager 
De functie van systeemm anager heette voor de ve randering ‘productbeheerder’2. Deze 
productbeheerders waren productontwikkelaars en zorgden voor de r egelgeving omtrent 
een d eelsysteem, bi jvoorbeeld ‘s talen bru ggen’ al s on derdeel van  het draagsyst eem. 
Voorheen w as deze f unctie m et n ame erg technisch geri cht. Pr oductbeheerders waren 
niet verantwoordelijk voor de implementatie van deze producten en regelgeving. Omdat 
ProRail steeds marktgerichter is gaan  oper eren, kw am er vanuit de organ isatie me er 
behoefte a an me nsen die  niet e nkel v anuit de  te chniek dachte n maar ook vanuit de  
markt. En om resultaatgericht te gaan werken moest de verantwoordelijkheid ook bi j de 
mensen w orden n eergelegd. Daarom i s de f unctie van  syste emmanager i ngevoerd. 
Systeemmanagers gaan nog steeds over éé n product, nu systeem genoemd, maar zijn 
verantwoordelijk voor het gehele proc es dat di t systeem doorloopt: van ontwerp tot 
uitvoering van een bepaald systeem tot zelfs afbraak op het eind. Een  systeemmanager 

                                                     
1 In figuur 1.1 staan de Infra-Architect (groen), de twee afdelingen (blauw) en daarbinnen de vijf teams (productgroepen)  
waar de systeemmanagers onder vallen (rood). In het zwart staat mijn opdrachtgever en in het paars het team waar ik  
mijn werkplek had.  
2 Er waren verschillende benamingen voor deze functie, zoals ‘netbeheerder’ en ‘objectdeskundige’. Omdat de betrokkenen zelf 
niet goed wisten hoe de functie voorheen heette, heb ik er in de verslaglegging voor gekozen de term ‘productbeheerder’ te 
gebruiken.  
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is na de verandering dus zowel in de br eedte als in de lengte verantwoordelijk voor het 
systeem. Hij moet zowel kennis hebben van al s verantwoordelijk zijn voor een specifiek 
deel van de r ailinfrastructuur, bi jvoorbeeld voor de wi ssels of  voor het 
treindetectiesysteem. S ysteemmanagement bet ekent volgen s h et Han dboek 
Systeemmanagers i n de n ieuwe f unctie du s z oveel als ‘h et drage n van de in tegrale 
verantwoordelijkheid over een gedefinieerd systeem’ (Hendriks Boers, 2006). Managers 
binnen In frasystemen verg eleken de systeemmanagers ook wel met productmanagers 
van bijvoor beeld Albe rt He ijn. Een productman ager ‘ver s’ voel t zich veran twoordelijk 
voor het vers, voor bijvoorbeeld de appels, sinaasappels en de categorieën die er zijn. Hij 
voelt zich niet direct verantwoordelijk voor één rotte appel in filiaal X. Wel moet hij in de 
gaten houden of op de  juiste manier uit het vastgestelde assortiment wordt gekozen. En 
als een appe lsoort niet langer voldoet,  moet hi j dit op merken, het assorti ment hi erop 
aanpassen en di t communiceren met de filiaalhouders. Maar ook a ls de fi liaalhouders 
andere appels wi llen dan u it het vastgestelde assortiment, dan zal dat al tijd in overleg 
met de productmanager moeten gaan.     

Deze verandering heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Zo zi jn er veel oudere 
medewerkers met v ervroegd pensioen gegaan en  nieuwe jon ge m ensen aa ngenomen. 
Daarnaast was het een grote o mslag om van e nkel he t technische aspect e n de 
regelgeving o ok naar de pe rformance e n uitvoering van he t systeem  te kijk en, e n 
bovendien verantwoordelijkheid voor het systeem te nemen.  

 

1.3  Probleembeschrijving 

De functie systeemmanager kan als complex worden bestempeld. Ten eerste vanwege de 
aard van het werk. Systeemmanagers moeten productspecificaties opstellen voor nieuwe 
producten. Hiervoor leveren ze  vervolgens de kaders en regelgeving met betrekking tot 
ontwerp en  in standhouding. Deze produ cten zi jn nodig voor de ket en product - p lan - 
operationeel managemen t ( Bauer & Beckers, 200 5). D oor het l everen v an genoemde 
kaders en regel geving l everen sy steemmanagers als het ware de inp ut voor andere 
afdelingen, net zoals de productmanager bij Albert Heijn het assortiment bepaalt waar de 
filialen mee moeten werk en. Maar behalve het ontwi kkelen van het techn ische bel eid, 
moeten z e dit b eleid ook i mplementeren, evalueren en  er  advies en informatie ove r 
geven (H endriks B oers, 20 06). Dit i s het ni euwe aspect aan d e f unctie, al s 
productbeheerders hielden ze zich enkel bezig met de ontwikkeling. Als systeemmanager 
hebben ze dus het hele proces in beheer. En de activiteiten tijdens dit proces kunnen erg 
van elkaar verschillen. Zo st aat bij de on twikkeling van re gelgeving centraal hoe zoveel 
mogelijk risico’s kunnen worden ingedekt, terwijl bij implementatie de vraag kan worden 
gesteld h oe regelgeving i n de praktijk moet worden u itgevoerd. D eze ac tiviteiten zijn 
heel verschillend van aard. En omdat het verantwoordelijk zijn voor dit hele proces nieuw 
is aan de functie van systeemmanager, zijn ze het nog niet gewend het op die manier te 
doen. Het i s du s ook n iet vree md dat i n de af stemming van de ze processen in he t 
verleden wel eens iets is fout gegaan bij de systeemmanagers. Dat is de spanning die 
bestaat tussen regelgeving en de ui tvoering daarvan. Deze spanning is bijvoorbeeld een 
keer voorgekomen bij regelgeving in de contracten van aannemers. De regelgeving was 
wel opgesteld, maar door een andere afdeling niet structureel in de contracten voor de 
aannemers verwerkt. De systeemmanagers hadden dit moeten controleren en bij moeten 
stellen. He t feit dat ze  nu  ve rantwoordelijk z ijn voor zowel ontwikk eling als  
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implementatie e n evaluatie van de regel geving maakt de aard van  de ni euwe func tie 
complex. 
 
De verantwoordelijkheid voor h et gehele proces brengt op de tweede plaats een andere 
belangrijke m oeilijkheid me t zich mee. H et p roces v an ont wikkeling, implementatie, 
evaluatie en advisering raakt n amelijk veel andere afdelingen. Omdat ProRail de laatste 
jaren sterk  is veran derd, z ijn de af delingen erg afh ankelijk van el kaar. V oor de  
systeemmanagers wordt met name binnen de afdeling Inframanagement om een sterke 
ketenprestatie gevraagd. Het is du s van groot  belang om same n te werken en te weten 
hoe de keten in elkaar zit. Uit de intranetsite van Inframanagement (Nuijten, 2008) blijkt 
echter dat d it n iet eenvoudig is: “N ou klinkt dat  simpel, maar IM i s e en gr ote en 
complexe organisatie met veel  schakels op verschillende plaatsen in het l and. Hierdoor 
vraagt het best veel tijd om ee n beeld van het totaal te krijgen en gevoel te krijge n bij 
de samenhang tussen alle dingen die IM doet, zeker als je bijvoorbeeld nieuw bent in de 
IM organ isatie.” Sa menwerking met afde lingen is e rg be langrijk, om dat de  
bedrijfsprocessen binnen Inframanagement een soort keten vormen. Alle afdelingen zijn 
gezamenlijk veran twoordelijk voor  één do el, n amelijk ‘h et beheer van de  spoorse  
infrastructuur’. De  proce ssen va n de  verschillende afdelingen moe ten op elkaar 
aansluiten om dit doel te behalen (Bauer, 2007). De manier waarop de systeemmanagers 
moeten samenwerken draagt bij aan de complexiteit. Het werk van de systeemmanagers 
dient n amelijk s turend en kaderstellend te z ijn voor  de  hoofdprocessen van 
Inframanagement, zoal s besch reven i n d e pr ocesplaat (fi guur 1.2) . Omdat d e 
systeemmanagers kade rstellend zi jn raakt hun we rk zo aan alle  afde lingen van  
Inframanagement. Maar hoewel ze onmisbaar zijn, leveren ze als het ware een product 
dat voor de andere afdelingen als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. De producten 
van de systeemmanagers ko men immers in de Railinf racatalogus, en zonder de 
systeemmanagers zelfs maar te zien kunnen andere afdelingen hier mee aan de slag. Zij 
kunnen zich dan  in feite base ren op de  re gelgeving van de  syste emmanager z onder 
inmenging v an d e s ysteemmanager z elf. Ee n a fdeling d ie e chter a f w il w ijken v an 
datgene wat e en systeemmanager h eeft vri jgegeven, moet w el al tijd langs  de 
systeemmanager om h ier toest emming voor te krijgen. En omdat d e sy steemmanager 
zich zoals eerder beschreven met het hele proces van zijn systeem bezighoudt, krijgt hij 
alsnog te m aken met de ande re afdel ingen bi nnen I nframanagement, maar ook met 
afdelingen daarbuiten zoa ls I nfraprojecten en Capaci teitsmanagement. Van de 
systeemmanagers wordt dan ook verwacht dat ze  in de gehele keten invloed uitoefenen 
op de  inzet en he t gebruik van  de  producten. De  gehele keten loopt zowel horizontaal 
binnen de verschillende afdelingen van de keten (zie figuur 1.2) als verticaal binnen de 
matrix van de regio’s en Utrecht (zie figuur 1.3).  
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Figuur 1.2 Procesplaat Inframanagement (Bauer, 2007).  
In de kaders zijn de processen van Infrasystemen uitgelicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.3  Matrix systeemmanagers (hoofdkantoor) versus regio 
 
           Regio N.O.        Regio Randstad N     Regio Randstad Z     Regio Zuid 
 
 
Systeemmanager ‘Wissel’  
 
Systeemmanager ‘Overweg’  
 
Systeemmanager ‘Treindetectie’ 
 
Etc. 
 
 
 
De systeemmanager k an zo ook  gezi en wor den als een noodzakelijk station dat altijd 
gepasseerd moet worden of dat zich overal wil inmengen. Dit m aakt dat  de 
systeemmanager een soort institutionele partij is. Andere afdelingen kunnen niet om ze 
heen, men is het erover eens dat de regels die ze opstellen geldig zijn en ze zijn min of 
meer dwingend in het voorschrijven van deze regels. Na het voorschrijven van de regels 
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wordt bo vendien van de sy steemmanager ve rwacht dat deze zi ch b ezig houdt m et d e 
implementatie, evaluatie en  advisering die voortvloeit u it dez e reg elgeving. De  
systeemmanager krijgt zo een bijzondere plaats ten opzichte van andere afdelingen. Niet 
alleen d e andere afd elingen moet en di t hier m ee om ler en gaan, ook van de  
systeemmanager vraagt dit een nieuwe manier van werken.    
 
Samenwerken m et and ere af delingen is e en hele opgave. De sy steemmanagers lijken 
moeite te hebben met di t aspect van de functie. Na de onl angs doorgevo erde 
reorganisatie is he t ho ofdproces v an Infr amanagement i n h oofdlijnen ge definieerd en  
vastgelegd in de procespl aat. Echter, voor de systeemmanagers is niet geheel  duidelijk 
op welke manier de aansluiting plaatsvind t met  de organisatie en  h oe z e daar mee 
moeten sa men w erken. De pl aats in de organ isatie is dus nog onduidel ijk, waardoor  
samenwerking wordt bemoeilijkt. Dit bl eek ook  uit d e resu ltaten van het jaar lijkse 
medewerkerstevredenheidonderzoek (Lange, 2007). De medewerkers van de afdelingen 
Railsystemen en Treinbeveiligingssystemen – waar de s ysteemmanagers onder val len -  
scoorden in v ergelijking met de andere af delingen op vallend l aag op vrage n over 
samenwerking. B ovendien zijn naar aan leiding van dit onderzoek gesprekken gevoerd. 
Hieruit bleek dat met name nieuwe medewerkers niet weten wat andere afdelingen doen, 
waardoor samenwerking wordt bemoeilijkt en ze niet weten waar ze met vragen terecht 
kunnen (interne memo, 29-5-2008). Het overzicht van de keten is er ni et altijd, hoewel 
dat eigenlijk een voorwaarde is om op de  juiste manier te  kunnen we rken: “ Om die  
sterke ketenprestatie te kunnen leveren is het van belang dat we samenwerken en met 
zijn allen goed snappen hoe de IM keten in elkaar steekt. Je doet je eigen werk immers 
anders als je weet wat de volgen de schakel in de keten  van  j ou nodig heeft (Nuijten, 
2008).”  

Systeemmanagers moeten in een complexe context van partijen, werkzaamheden en 
belangen handelen, maar voelen hierin wellicht nog teveel onduidelijkheid over hun eigen 
rol binnen Inframanagement en binnen ProRail.  

1.4  Doelstelling 

Zoals uit  b ovenstaand verhaal b lijkt z it s ysteemmanagement n og i n een  p roces van  
verandering. Hierbij was een omslag gaande van het denken in technische termen over 
een systeem naar het in tegraal denken over  een sys teem. De werkzaamheden van  de 
systeemmanager l open nu  door  de geh ele organisatie. Di t zor gt ten eer ste voor  
moeilijkheden en onduidelijkheden omtrent deze andere manier van werken. Ten tweede 
zorgen de ze w erkzaamheden in de ke ten voor een grote  afhankelijkheid va n andere 
afdelingen en daaruit voortvloeiend een grote focus op sam enwerking. Hier bestaat nog 
enige onduidelijkheid over, waardoor samenwerking vanuit de systeemmanagers niet het 
niveau heeft dat het zou moeten hebben. Het leerproces tot het integrale denken over 
het systeem en omgaan met de complexiteit van de samenwerking die voortvloeit uit het 
werken in een keten is nog gaande.  

Om hier meer inzicht in te verkrijgen heb ik in deze scriptie daarom onderzocht hoe 
systeemmanagers met deze complexiteit omgaan. Dit onderz oek heeft gediend als een 
kwalitatieve evaluatie van de verandering van p roductbeheerders tot systeemmanagers, 
ten einde het management inzicht te geven in de knelpunten waar systeemmanagers ten 
tijde van het onderzoek tegen aan liepen. Bovendien zullen hieruit voortvloeiend enkele 
aanbevelingen w orden gedaan om dit leerproces te bespoedigen. D aarnaast heeft dit 
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onderzoek als wetenschappelij ke r elevantie om  in zicht t e v erkrijgen i n h oe 
middenmanagers o mgaan met d e co mplexiteit die een grote technische organisatie  
vanzelfsprekend met zich meebrengt. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan.  

De doelstelling van dit onderzoek luidde als volgt: 
 
Doelstelling: 
Het doel van deze afstudeerscriptie was na te gaan hoe systeemmanagers omgaan met 
de complexiteit van de organisatie die mede als gevolg van de reorganisatie ontstaan is, 
door inzicht te geven in de problemen die ze hierbij hebben ondervonden.  
 

1.5  Onderzoeksvragen 

In dit onderz oek heeft één hoofdv raag centraal gestaan, teneinde antwoord t e kunnen 
geven op de gef ormuleerde do elstelling van het onderzoek. De  hoof dvraag m et 
bijbehorende deelvragen diende om de doelstelling te kunnen realiseren en luidde: 
 
Hoofdvraag: Hoe ga an sy steemmanagers om met d e c omplexe aard  van hun 
werkzaamheden en de nadruk op samenwerking die daar onder andere uit voortvloeit? 
 
Deelvragen hierbij waren: 

1. Hoe is de verandering van productbeheerder tot systeemmanager ervaren? 
2. Welke knelpunten ervaren de systeemmanagers in hun nieuwe functie?  
3. Op welke manier gaan ze met deze knelpunten om? 
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De opdracht van theater is het onzichtbare zichtbaar te maken. 

 
Peter Brook 

 
 
2.  ProRail als een theater 
 
Om de gelaagdheid van de complexiteit te kunnen begrijpen zal ProRail in dit onderzoek 
als een theater worden v oorgesteld (Verw eel, 1987). Een  theater kent v erschillende 
aspecten. Zo is het theater gehuisvest in een gebouw, en heeft dit gebouw een context 
zoals de stad waar het in staat. Deze context kan bove ndien veranderen, waardoor het 
theater ka n w orden gedwongen daar op i n te sp elen en me e te  v eranderen. Deze 
verandering kan gevolgen hebben voor de medewerkers. Natuurlijk heeft het theater ook 
een doel, namelijk het geven van verschillende voorstellingen. Deze voorstellingen spelen 
zich af op het podium, en zijn het eindresultaat van veel voorbereidingen. In de coulissen 
en in de kleedkamers vinden deze onzichtbare maar belangrijke voorbereidingen plaats  
(Verweel, 1987).  

In dit hoofdstuk zal  het theoretische kad er worden af gebakend da t bij di t theat er 
hoort en  z ullen voor h et on derzoek r elevante theorieën w orden bespr oken. A llereerst 
wordt als  achtergron d ingegaan op de manier waarop i n dit onderzoek tegen 
organisatiecultuur word t aangekeken (paragraaf 2. 1). Vervol gens word t de or ganisatie 
ProRail als het theater geschetst. Dit theater heeft een context waarin het moet handelen 
en die medebepalend is geweest voor de verandering tot systeemmanagement, te weten 
het Nieuw Publie k M anagement (paragraaf  2.2). Doo r deze con text wordt  ProRail 
gekenmerkt door ve randeringen, wat zi jn weerslag k an hebben  op de m edewerkers 
(paragraaf 2.3). En in paragraaf 2.4 zull en de activiteiten in  het th eater worden 
besproken, en de verschillende niveaus waarop die kunnen spelen (podium, coulissen en 
kleedkamers).  

2.1  Visie op organisatiecultuur 

Er z ijn twee manieren om n aar organ isatiecultuur te kij ken, n amelijk op de  
rationalistische manier  en op de antropo logische m anier. In dit onderzoek heef t de 
laatste manier centraal gestaan. De rationalistische manier gaat ervan uit dat cultuur een 
onderdeel is van  een  org anisatie. Al s e en van de com ponenten naast bij voorbeeld 
strategie en systemen en als een van de onderdelen waarop een organisatie te sturen is. 
In de ze opvatting hé éft een organisat ie cultuur. Volge ns de antr opologische opvatting 
daarentegen heeft een organisatie geen cultuur, maar ís een organisatie cultuur. In deze 
optiek is cultuur dus synoniem aan een organisatie (Bate, 1996). In dit onderzoek heeft 
het antropologische perspectief centraal gest aan, omdat ik ervan uit ga dat cultuur niet 
een rati oneel, tech nisch on derdeel is van  een  bedr ijf. Cu ltuur i s i n mi jn opvatting 
vervlochten met de organisatie, en daarom was het van belang de organisatie ProRail en 
de sy steemmanagers t e b ezien van uit een  culture el oo gpunt, vanuit e en m anier van  
denken over organisaties, ‘thinking culturally’. Cultuur werd in dit onderzoek gezien a ls 
datgene d at door men sen wordt overgedragen, aan geleerd en  ged eeld. Dit  
cultuurperspectief h eeft gemaa kt dat di t ond erzoek z ich heeft ge concentreerd op  de 
‘menselijke kant’ van organisaties, aangezien organisaties als het ware door mensen zelf 
zijn ‘geconstrueerd’ ( Bate, 1996) . Dit on derzoek i s gebas eerd op  de ma nier waarop  
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systeemmanagers bete kenis ge ven aan hu n n ieuwe functie . Betekenisverlening staat 
hierin centraal. In de volgende paragraaf wordt ProRail als een theater geschetst, waarbij 
cultuur en betekenisverlening overal in het theater aanwezig is.  

2.2  Het theater 

Verweel heeft in 1987 een proefschrift geschreven over de verandering en planning van 
een uni versiteit. In dit proef schrift heef t hij het dramat urgisch perspectief v an Bailey 
(1977) verder uitgewerkt tot de theatermetafoor. Hiermee kan de werking van formele 
en informele pr ocessen i n organisaties  bel icht w orden. Ver weel i s van  mening dat je  
organisaties gelaagd moet analyseren en  naar versc hillende interactiegebieden moet 
kijken. In de ze lage n k unnen na melijk ve rschillende processen spe len me t h un e igen 
dynamieken. De voorstelling op het podium wordt hierbij als het formele niveau van een 
organisatie beschouwd, waar de spelers het eindresultaat van de inspanningen tonen. De 
opvoering op het podium is afhankelijk van de inspanningen in de coulissen. Samen met 
de kleedkamers, waar de spelers zich mentaal voorbereiden op de voorstelling, vormt dit 
het in formele n iveau van  een  org anisatie. Aan dez e m etafoor w il i k een  onderdeel 
toevoegen, namelijk het theater zelf. Samen met vele anderen (vergelijk o.a. Gastelaars, 
2006; Bate, 1 996) b en i k van meni ng dat de context van een organisatie een sterk e 
invloed heeft op de manier waarop een organisatie zichzelf organiseert. Het theater heeft 
een omgeving die zijn weerslag kan hebben op de dynamieken in het theater. 

Deze organisatieomgeving heeft Gastelaars (2006) zelfs opgenomen als een van de 
drie pi jlers voor haar boek ‘Excu ses voor het Ongemak’, n aast maatschappelijke 
verwevenheid en pr imaire processen v an publieke or ganisaties. T egenwoordig m oeten 
publieke bedr ijven modern kl antgericht gaan  o rganiseren, en hierbij is he t zaak  de 
transparantie te verhogen en de buitenwereld en de stakeholders beter zicht te bieden op 
wat dienstverleners doen. De context van ProRail valt ond er de noemer ‘N ieuw Publiek 
Management’, wat betekent dat publieke organisaties meer en meer moeten opereren als 
winstgevende bedrijven. Dit terwijl het menselijke karakter (namelijk diensten verlenen) 
dit vaak erg moeilijk maakt (Gastelaars, 2006). Met deze theorie kan beter de omgeving 
van de organisatie geduid worden, en geeft het aan op welke manier systeemmanagers 
moeten handelen binnen de context die de organisatie biedt.  

Nieuw Publiek Management houdt in dat allerlei maatschappelijke veranderingen tot 
gevolg heb ben gehad  dat b urgers mondiger zijn , dat kenni s diffuus is en bedrijven 
machtig zi jn. Bov endien lijkt overhe idsingrijpen op al lerlei maatsch appelijke gebi eden 
belangrijker dan ooi t en zijn de verwachtingen van publie ke organisati es hoog 
gespannen. T egelijkertijd b lijkt ov erheidsingrijpen moei lijker dan  ooit te z ijn en soms 
haast onmogelijk door al die m aatschappelijke veranderingen. Publieke organisaties zijn 
in een  soo rt interventiefuik ter echtgekomen: z e moeten veel, maar ku nnen w einig 
(Noordegraaf, 200 4). De parad ox voor d e m eeste d ienstverleners i s da n ook  dat  
rationalisering van  p rocessen, di e w orden voorgesteld als een streven n aar meer 
transparantie en een groter e k lantgerichtheid, ju ist tot minder tr ansparantie en 
klantgerichtheid lijkt te leiden (Gastelaars, 2006). De vraag is of deze rationalisering niet 
leidt tot meer regelgeving en bureaucratie en het tegenovergestelde bewerkstelligt. 

Binnen Ni euw Pu bliek M anagement z ijn vier b enaderingen te o nderscheiden, te  
weten b edrijfs-, organisatie-, bel eids- en p olitiek management ( Noordegraaf, 2 004, p . 
96). Pr oRail is onder de eers te twee t e sc haren, namel ijk bedrijfs - en 
organisatiemanagement. Bedrijfsmanagement is het runnen van een publieke organisatie 
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op een bedrij fsmatige m anier, en  ontstaat vaak wanneer de organisatie al s log en  
verspillend wordt gezien. Als oplossing kan worden gefocust op zowel een effectieve als 
een efficiënte manier van werken, door mi ddel van het aanpakken van de structuur en 
cultuur. Ook Pr oRail heef t dit erv aren, en  heeft daarom circa tw ee jaar geleden de  
structuur van de organisatie dusdanig veranderd dat de organisatie zowel effectiever als 
efficiënter werd.    

Daarnaast beweegt de m anier van werken van ProRail de laatste tijd meer richting 
organisatiemanagement. Hierin staat, binnen de posi tie van een complexe organisatie in 
een c omplexe context, h et ver sterken van de prof essionaliteit van  man agers en  
medewerkers centraal ( Noordegraaf, 2 005, p. 96) . De complexe organisatie roept  
verschillende spanningen op. Zo moeten publieke organisaties zowel publiek als  privaat 
zien te  ve renigen, wat vaak strijdige waarden blijken te zijn. De o mgeving vraagt om 
kwaliteit van  de g eleverde d iensten maar tegelijkertijd ook om efficiëntie en  
bedrijfsresultaten, wat voor een manager veel vergt. De complexe context uit zich in het 
moeten omgaan m et een  groot aantal stak eholders, zoals de overh eid die zow el 
opdrachtgever, vergunningverlener, wetgever als financier is, en de vervoerders. ProRail 
is bovend ien ook l etterlijk complex, vanweg e de  fysieke infrastru ctuur van het spoor. 
Zoals Gastelaars (2006) hierover zegt: “wie ‘Het Spoor’ onderzoekt, ontdekt al gauw dat 
al die treinen alleen maar op tijd kunnen rijden als de sporen en de seinen in orde zijn 
(p. 59).” En met ruim 6.500 kilometer spoor in het beheer en bijna tienduizend seinen is 
dit geen gemak kelijke opgave voo r Pr oRail. Deze complexe in frastructuur is van groot  
belang voor de d ienstverlenende or ganisatie d ie ProR ail is, h oewel dez e niet al tijd 
zichtbaar is voor de klant (Gastelaars, 2006).      
 
In de context v an het theater ProRail zijn dus verschillende veranderingen opgetreden, 
wat er toe heeft geleid dat ProRail zelf verschillende veranderingen heeft ingezet. Zonder 
verandering kan  een complex e o rganisatie i n een  co mplexe omgeving i mmers n iet 
overleven. Verandering kan echter ook heel wat teweeg brengen onder de medewerkers 
en tussen de medewerkers, wat beschreven zal worden in de volgende paragraaf.   

2.3  Veranderingen in het theater 

Hollen of stilstaan in een complexe organisatie 
Veranderingen in de externe omgeving zoals in de voorgaande paragraaf zijn beschreven 
kunnen ingrijpende organisa torische ve randeringen ve roorzaken. Gezien de 
omstandigheden waaronder organ isaties moet en w erken, zijn reacti es vereist van 
organisaties ze lf. St abiliteit wordt im mers beschouwd a ls s tilstand, en or ganisaties di e 
zich n iet bezighouden met verandering van ac tiviteiten en structu ur worden doorgaans 
als ten dode opg eschreven besc houwd ( Cameron &  Quinn, 1999; Bate, 1 996). De 
veranderingen in de omgeving van ProRail hebben er daarom toe geleid dat het bedrijf is 
gaan veranderen.  All ereerst i s in 2 005 ProRa il opg ericht uit dr ie organi saties wat tot 
2006 heeft geduurd. Dit heeft een geheel nieuwe inrichting van de organisatie tot gevolg 
gehad waardoor de verandering tot systeemmanagement is ingezet. Vervolgens is er een 
grootscheepse verandering opgezet  van een overheidsorgan isatie naar een  
maatschappelijke on derneming, w at d e naam “De N ieuwe Koers” h eeft meegekregen 
(Klerk, 20 08). D it veranderingstraject b eslaat een aantal jaren en is m omenteel op 
ongeveer de helft. Hieruit blijkt de omvang van dergelijke veranderingen. De verandering 
van ProRail heeft ook geleid tot een zeer complexe organisatie. Zoals in paragraaf 1.2 is 
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beschreven is er  sp rake van st erke ketenafhankelijkheid, di e zowel  horizontaal  al s 
verticaal door de organisatie loopt. Dit kan geduid worden als de ‘objectieve’ complexiteit 
van de organisat ie (Gastelaar s, 20 06, p . 185 ). En als  Mintzberg d e c omplexiteit v an 
ProRail zou moeten beoordelen, zou h ij de vele managementlagen, de uitbesteding van 
de onderh ouds- en (nieuw)bouwwerkzaamheden en de vormen v an arbeidsdeling 
noemen als  voorb eelden van een h oge compl exiteit (1983, p. 15 3). Een gebrek aan 
overzicht i s h iervan vaak h et gevolg, hoewel  di t vol gens P errow (1 984) ni et al tijd het 
geval hoeft te zijn. Perrow heeft het in zijn boek normal accidents – living with high-risk 
technologies ook specifiek over risicovolle technologische bedrijven zoals ProRail. Hij gaat 
in op het feit dat de processen in dergelijke organisaties nou eenmaal door mi ddel van 
veel schakels moeten verlopen, waarbij het in elke schakel wel eens mis kan gaan. Dat 
risico zit er altijd in, in zijn boek spreekt hij om die reden ook van ‘normal accidents’. De 
objectieve c omplexiteit v an een or ganisatie kan op di e manier w orden g ezien als e en 
kenmerk van de inrichting van een organisatie. Wanneer er echter wordt gevraagd naar 
de hantee rbaarheid v an de ze pro cessen voor de  betrokkenen, dan gaat he t over een 
andere benadering van complexiteit die met ‘subjectieve’ complexiteit geduid zou kunnen 
worden. Czarniawska-Joerges (1992, p. 36) noemt dat dez e complexiteit niet zozeer te 
maken heeft met de structurele ingewikkeldheid zoals eerder beschreven, maar met de 
manier waarop de betrokkenen met deze structuur omgaan. Dan kan het voorkomen dat 
mensen h et ov erzicht kw ijt zijn dat b enodigd i s om te o verleven i n de ‘objecti eve’ 
complexiteit. Gastelaars (2006, p. 186) noemt het verliezen van h et overzicht zelfs een 
kenmerk v an di enstverlenende organisaties. Di enstverlenend w erk w ordt n amelijk 
gekenmerkt door on voorspelbare en on overzichtelijke kanten. Hi erbij geeft Ga stelaars 
ook aan de object ieve complexiteit niet te onderschatten. In de objectieve complexiteit 
moeten de uitvoerenden in veel ingewikkelde samenwerkingsverbanden werken, omgaan 
met randvoorwaarden als het budget en de onophou delijke ver anderingen in  de 
organisatie. De systeemmanagers moeten in hun nieuwe functie binnen de veranderende 
organisatie daarom kunnen omgaan met z owel d e obje ctieve als de subjectieve 
complexiteit.  
 
Voorwaarden voor verandering 
Ook moete n systeemmanagers kun nen om gaan met de  ve randering zelf. V olgens he t 
model v an de dynamiek van organisatieverandering komt he t succes van iedere 
verandering nam elijk neer op de m ate waarin de organisatie in staat  is  de individuele 
medewerkers te laten veran deren (Boonstra, 2004). Naast de i nvloed van communicatie 
op ve randeringsbereidheid v alt er ook  inv loed te verwachten op onzekerheid,  omdat 
veranderingscommunicatie kan worden gezien als een van de middelen om onzekerheden 
van medewerkers te managen (Boonstra, 2004). Organisatieveranderingen en het succes 
hiervan zijn uiteindelijk afhankelijk van de mate waarin individuele medewerkers in staat 
en be reid zijn de  ve randeringen door te  voe ren in  hun dage lijkse we rkzaamheden. 
Veranderingsbereidheid wordt daarom ook wel gezien als hét instrument bij verandering 
(Elving & Bennebroek Grav enhorst, 2005). Een van de redenen waarom  
veranderprocessen fale n, is name lijk dat be drijven h et belang van individuen die  
betrokken zijn b ij de  ve randering e n hu n o nderlinge interacti e ondersc hatten (Bruch, 
Gerber & Maier, 2005).  

Verandering draait om  zowel het individu als om de interactie tussen de individuen. 
Sociale relaties (groepen) hebben elk hun eigen structuren en culturen, wat het moeilijk 
maakt voor managers om de standaarden en waarden te veranderen. Groepen ervaren 
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hun ei gen gedrag namelijk vaak als h et j uiste g edrag ( Boonstra, 2004). Bate (1996) 
noemt daarom dat h et belangrijk is die  relaties en groepen te  leren kennen voordat je 
aan een ve randering kunt begi nnen. Een manier om die  groep(en ) te leren ke nnen is 
door het cultuurperspectief van de bekende organisatieantropologe Joanne Martin (2002) 
te gebruiken. Martin hanteert drie perspectieven op cultuurve rschijnselen, te weten het 
integratieperspectief, het dif ferentiatieperspectief en het fr agmentatieperspectief. Bij 
veranderingen wordt door de mensen die d e veranderingsstrategie moeten ontwikkelen 
voornamelijk he t ee rste perspectief gehanteerd. Dit int egratieperspectief be nadrukt de 
samenhang van de v erschijnselen. Bat e ( 1996) noe mt de ze mensen ook wel spottend 
‘integrationists’. Het geloof van de ‘integrationist’ is dat een bedrijf pas goed functioneert 
als er sprake i s van één  grote , sterk e c ultuur, waar in cultuur de li jm is die de 
verschillende d elen va n de organ isatie bi j el kaar houd t. He t int egratieperspectief k an 
volgens Bate (1996) echter als een utopie worden beschouwd omdat het niet weergeeft 
wat d e werkelijkheid is  of k an zijn. Wanne er di t persp ectief gehanteerd wordt  is men 
vaak blind voor de mogelijkheid van een meer gesegmenteerde bedrijfscultuur, die meer 
werkelijkheidsgetrouw is vol gens v elen (zi e Bate, 1996). Door en kel di t p erspectief te 
hanteren is he t nie t mogelijk de  gro ep(en) daadwe rkelijk t e le ren ke nnen e n te  
doorgronden, waardoor veranderingen al sne l op mislukkingen uitlopen. De twee andere 
perspectieven v an Mar tin (2002) zijn het d ifferentiatieperspectief, waarin s ubculturele 
verschillen binnen o rganisaties worde n belicht, e n he t fragmentatieperspectief d at 
meerduidigheid en inconsistentie op de voorgrond stelt.  

Een organ isatie kan met andere woorden  volgens Martin ( 2002) op verschillende 
manieren w orden be keken: al s e en geheel, als  verschillende eilandjes o f zelfs als 
individuen die al lemaal verschil lend zi jn. Bate ( 1996) w aarschuwt voor het enkel 
gebruiken van één perspectief, omdat d at nooi t d e wer kelijkheid kan zijn. De 
werkelijkheid i s n iet zo simpel of z wart-wit als di t onderscheid ons doet geloven. Deze 
drie perspectieven kunnen a llemaal nuttig z ijn en ook tegelijkertijd van invloed z ijn. In  
zijn ogen moet je niet en/of denken, maar juist en/en denken en zo een ‘hybride cultuur’ 
produceren di e zic h aan past aan de situ atie w aarin h et m oet oper eren. O ok 
Schoenberger (1997) erkent subculturen, maar geeft daarnaast aan d at het belangrijk is 
om naar de dominante cultu ur te kijken. In zijn opvatting produceert cultuur de sociale 
en h istorische con text, maar is h et er t egelijkertijd ook een pr oduct van. Hierdoor 
produceert c ultuur als het ware strategi e: om dat je zel f al  een bepaal de m anier van 
denken he bt, een eigen cult uur, bepaalt cultuur  de blik op de wereld en ook op de 
gewenste positie, met andere woorden de st rategie. Volgens Noordegraaf, Veenswijk &  
Vermeulen ( 2004) kan cu ltuur dan ook gezi en w orden al s een  dyn amische kracht i n 
sociale process en. He t zorgt ervoor dat nieuw gedra g ontstaat  en laat verschillen 
ontstaan. Het dubbele karakter va n cultuur zit op h et feit dat het enerzijds fungeert al s 
een bi ndmiddel dat (bestaan de of ervaren ) gren zen in tact h oudt en  ove rbrugt, en  
anderzijds juist als  een  b reekijzer dat di ezelfde grenzen versterkt en opw erpt. 
Politieregio’s zijn bijvoorbeeld voor de wet hetzelfde, maar opereren elk anders. Cultuur 
kan zo worden gebruikt om de overeenkomsten maar vooral ook verschillen te duiden.   

 
Samengevat blijken de ve randeringen binnen ProRail te hebben geleid tot een compl exe 
organisatie, zowel objecti ef al s subjectief gez ien. In dividuele med ewerkers moe ten 
hiermee om kunne n gaan, omdat het de medewerkers zijn d ie een verandering kunnen 
laten slagen. Bove ndien is he t bij e en ve randering van be lang vanuit  ve rschillende 
perspectieven naar de medewerkers in een organisatie te kijken. Een organisatie kan als 
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een geheel worden gezien, als verschillende eilandjes of zelfs als individuen die allemaal 
verschillend zijn. Door de ze verschillende pe rspectieven te hante ren kunne n ook 
onderliggende processen worden geduid.    
 

2.4  De voorstelling  

In de vorige paragrafen is het th eater geschetst en de context die daar bij hoort. Maar 
waar het o m draait is natuurlijk he t product van he t theater, de  v oorstelling. D eze 
voorstellingen spelen zich af op het podium, en di t zijn de processen die zichtbaar zijn 
voor het pub liek. A chter de s chermen ge beurt ech ter ook h et een en  ander om deze 
voorstelling tot s tand te br engen. Dit gebeurt in de coulissen en i n de kl eedkamers. In 
deze paragraaf zal uitgelegd worden hoe deze theatermetafoor toegepast kan worden op 
een organ isatie, en  h oe d eze n iveaus z orgen voor inz icht in  d e gelaagdheid van  de  
organisatie.  
 
Op het po dium, of ‘frontstage’ zoals Bailey (197 7) het noemt, vi ndt de v oorstelling 
plaats. Vertaald naar de organisatie is deze opvoering het moment dat de dienst of het 
product aan de klant geleverd moet worden (Siebers, Verweel & De Ruijter, 2002, p. 25). 
Dit kunne n ook de  op be sluitvorming ge richte ri chtlijnen e n bijeenkomste n zij n zoa ls 
deze i n de or ganisatiestructuur z ijn vast gelegd. Zo z ijn dat bi j de sy steemmanagers 
onder andere de momenten dat er formeel wordt afgestemd met andere partijen binnen 
de k eten, zoal s de syst eemmanagementoverleggen ( SMO’s) wa arbij be sluitvorming 
plaats vindt met de afdelingen Infra-Operatie en Planvorming.  
 De uitvoering op het podium is afhankelijk van het werk in de coulissen, ‘b ackstage’ 
in de woorden v an Bailey (1 977). H oewel het publ iek weet dat  er voorb ereidingen 
worden getroffen, zien ze het werk dat hier wordt verricht niet (Siebers et al ., 2002, p. 
24). Het werk in de coulissen is gericht op de voorst elling, maar is mi nder formeel dan 
het werk op het podium. Hoewel er een functieverdeling is, wordt er als het nodig is ook 
werk gedaan wat zich ter plekke voordoet in het belang van de voorstelling. Het werk in 
de coulissen kan gezien worden als de i nformele activiteiten die gedaan moeten worden 
voordat de dienst of h et product aan de klant geleverd kan  worden . D it kunnen 
bijvoorbeeld i nformele werkov erleggen zi jn zoal s de s ysteemmanageroverleggen, maar 
ook de  telefoontjes en  e-mail  die dienen ter onderlinge afstemming of het werken aan  
een product of dienst.  
 En op het laatste niveau, de kleedkamers (‘under the stage’, Bailey 1977), bereiden 
de spelers zich mentaal voor op  de voorstel ling. Di t zijn de ‘ge richte en  ongerichte 
ontmoetingen in  vertr ouwelijke sf eer, d ie gestructureerd w orden door persoon lijke 
verhoudingen’ (Si ebers et al., 2 002, p. 24). Op di t niveau in de organ isatie speelt 
vertrouwen een belangrijke rol, en kunnen de medewerkers vanachter hun professionele 
rol als zichzelf naar voren komen.  
 
De aard va n het gedr ag dat zi ch op deze drie ni veaus afsp eelt v erschilt per n iveau 
(Siebers et  al ., 20 02, p. 26- 27). Zo d omineert op h et p odium d e dyna miek van de 
formele rollen en afspraken. Hier gedragen mensen zich zoals het hoort (Bailey, 19 77). 
In d eze rol  is  ee n so ort set van ri chtlijnen en voorgeschreven gedrag l eidend i n de 
samenwerking met anderen, d ie m aken d at je bijvoorbeeld de voorzitter van een 
vergadering niet zo snel met de voornaam  aanspreekt. In de coulisse n gaat he t 
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daarentegen om i nformele rol len di e n iet z ijn vastg elegd en ook  g een voorgeschreven 
deelnemers kennen. Samenwerken komt vooral  tot s tand op basi s v an wie j e kent en 
door te netwerken. Hierbij handelt de medewerker nog steeds als medewerker, en wordt 
er i n de couli ssen onderhandel d over de presentatie op het podi um. D it i s b ij de  
kleedkamer anders; hier gaat het om puur menselijke drijfveren. Hier gaat het om wie je 
wel en wie je n iet mag, om vertrouwen, en wanneer je iemand vertrouwt kan het ook 
gaan om r oddels. Hi er zi jn g een belan gengebonden redenen nodig voor r elaties met  
anderen, zoals bi j het podium en de coul issen wel het geval is (Siebers et al., 2002, p. 
27).  
 
Uit bovenstaande wordt dui delijk dat deze dr ie n iveaus van hande ling en inte ractie e lk 
verschillend zijn, maar dat ze zi ch wel gelijktijdig afspelen. De n iveaus z ijn met elkaar 
verbonden, maar de invloed die elk niveau heeft op bijvoorbeeld besluitvorming verschilt 
per organisatie. Het gaat juist om de dynamiek en de v erhouding tussen d eze niveaus. 
Dit kan ook spa nningsvelden ople veren. Zo kan é én van de ze niveaus domineren, 
waardoor het de andere n aar de ‘periferie’ van de organisatie kan drukken (Siebers et 
al., 2002, p. 28 ). Een goed voorb eeld hiervan is de verzakel ijking van de Efteling, waar 
Ybema (2006) in de jaren negentig onderzoek naar heeft gedaan. Toen de Ef teling ging 
privatiseren on tstond er e en con flict tu ssen de ou de garde en  d e m ensen di e n ieuw 
waren aangesteld. De oude werknemers wilden het traditionele van de Efteling behouden 
en vooral het sprookjesachtige aspect in stand houden. Terwijl de nieuwe medewerkers 
juist waren aangenomen om zakelijker te werken en het bedrijf professioneler te maken. 
Dit b otste, en  hoewel de ni euwe gar de fo rmeel de macht kreeg en er f rontstage 
harmonie leek te z ijn, bleek de oude garde backstage al lerlei coali ties te sluiten en  de  
touwtjes in handen te hebben. Op formeel niveau werd een heel ander spelletje gespeeld 
dan op informeel niveau.  In  d it onderzoek is  duidelijk gemaakt hoe gedrag per niveau 
kan verschillen e n hoe één nive au kan domineren in een organisatie . He t is al leen 
jammer dat Ybema (2006) niet een derde laag heeft aangebracht in zijn analyse. Zo had 
zijn o nderzoek beter r echt gedaan aan het ver schil tuss en de coulissen en de 
kleedkamers. Alles achter de schermen werd hier onder het kopje backstage geschaard. 
Dit terwij l er i n zijn onderzoek een groot versch il wa s tussen de activiteiten in de 
coulissen en  de acti viteiten in  de kleedkamers. In  de coulis sen was  er spr ake van een 
informeel communicatiecircuit waarin pl annen werden gemaakt en v erzet we rd 
voorbereid. Maar in de kleedkamers was men op een andere manier actief door veel te 
roddelen over het pri vé-leven van anderen, waardoor het voor sommigen moeilijk werd 
werk en privé gescheiden te houden (p. 2). Ybema (2006) nam dus een groot verschil 
waar tussen het gedra g backstage en het g edrag frontstage, hoewel hij backstage niet 
het onderscheid maakte tussen de coulissen en de kleedkamers. 
 Deze verschillen tussen de niveaus  we rden ook  duidelijk in  he t promotieonderzoek 
naar werknemersverzekeraar UWV van Berendsen (2007). Hiervoor heeft Berendsen een 
organisatie-etnografie uitgevoerd n aar de relaties tu ssen man agers en 
verzekeringsartsen. Formeel gezien stonden de managers boven de artsen, maar in de 
praktijk konden de managers geen greep krijgen op de artsen, een vergelijkbare situatie 
als bij de E fteling (Ybema, 2006). Ber endsen heef t voor d it onderzoek lange tijd 
meegelopen met vi er d istrictsmanagers, w aardoor z e goed de verschillende lag en van  
het the ater kon waarnemen. Echter, ook a l had z e op ee n ge geven moment goede 
relaties opgebouwd m et dez e managers, de vertrouwdheid tuss en h aar en de 
respondenten was n iet groot gen oeg om toegang te v erkrijgen tot de kle edkamers (p . 
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18). Hoe meer deze processen zich achter de schermen afspelen, hoe moeilijker het voor 
een onderzoeker wordt om deze  waar te nem en. Ybema (2006) heeft i n di e zin gel uk 
gehad met zijn toegang tot de kleedka mers en de mog elijkheid een vertrouwensrelatie 
op te bouwen met de medewerkers. 
 Deze gelaagdheid vereist ook wat van ee n organisatie. Het betekent dat processen 
niet al tijd verlopen zoals in  eers te instantie wordt gedac ht. Om te w eten wat er op de 
verschillende n iveaus spe elt, moet daaro m verd er w orden g ekeken dan  d e f ormele 
organogrammen vo orschrijven. Zo h ebben Gu imerà, Danon, Díaz -Guilera, Giralt, &  
Arenas in  20 04 een  analyse gedaan van  het e-mail verkeer in e en org anisatie. Hieruit 
bleken er allerlei informele netwerken te zijn, die afweken van de organisatie zoals je van 
het organig ram zou ve rwachten. De  connect ies die t ussen de e-mailers bestonden, 
bleken niet voorgeschreven door de organisatie maar waren ontstaan door persoonlijke, 
politieke en cu lturele red enen. H et b egrijpen van i nformele netwerken i s volg ens d e 
onderzoekers daarom essentieel voor goed management (p. 6 54). Dit sl uit aan b ij de  
mening van Siebers et al. (2002, p. 37) dat het managen van organisaties rekening moet 
houden met het bestaan van de verschillen tussen deze niveaus.  
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Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek 

 

Albert Einstein 

 
 
 
 
3.  Kwalitatief onderzoek 
 
Voor het beantwoorden van de probleemstelling heb ik gebruik gemaakt van kwalitatief 
onderzoek. De gebruikte onderzoeksmethode zal in d it hoofdstuk besproken worden. In 
de eerste paragraaf komt de interpretatieve benadering aan bod. Daarna wordt ingegaan 
op de twee gebruikte methoden binnen deze benadering, te weten observaties (paragraaf 
3.2) en diept e-interviews (p aragraaf 3.3). Vervolge ns komt  de analy se van de 
verzamelde gegevens aan bod in paragraaf 3.4. Het hoofdstuk wor dt in parag raaf 3.5  
afgesloten met de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. 

3.1  Interpretatieve benadering 

In dit onderzoek is gebrui k gemaakt van kwalitatief onderzoek vanuit de interpretatieve 
benadering. In deze benadering gaat men er van uit dat mensen subjecten zijn die iets 
doen vanuit zichzelf en niet uitsluitend als gevolg van externe krachten (Wester & Peters, 
2004). Door  m iddel van onderzoek kan een scala aan d imensies van de social e wereld  
worden onderzocht, waardoor de werking van di ngen in bepaalde contexten u itstekend 
onderzocht kunnen worden (Mason, 2002).  
 
Het u itgangspunt was om i nzicht te kri jgen in het g edrag door  de i nterpretaties en  
betekenissen van syst eemmanagers zel f. Ti jdens di t onderzoek was  het daa rom van 
belang te trachten de werkelijkheid door de ogen van de systeemmanager te zien, om zo 
de betekenissen te achterhalen die de werkelijkheid voor deze professionals had.  

Wester en Peters (2004, p. 17 ) geven in hun boek drie kenmerkende aspecten van 
kwalitatief onderzoek. Ten eerste is kwalitatief onderzoek gericht op de beschrijving van 
de betekenisverlening van be trokkenen. In het Engels wordt dit wel ‘the actor’s point of 
view’ genoemd. In dit onderzoek zal het ‘point of view’ van de systeemmanagers centraal 
staan, me t ande re wo orden de  betekenis die  zij aan hun werk verle nen. Te n twee de 
wordt e r bij kwalitatief onderzoek nie t gewerkt met een  vooraf va stliggend theoreti sch 
kader. De begrippen die i n het ond erzoek w erden gebrui kt, zi jn van tevoren  
geoperationaliseerd, maar de relatie tu ssen h et begrip en  de leef wereld van  de 
respondent moe st in he t onderzoek juist worden aangetoond. Dit maakt het 
onderzoeksontwerp van kwa litatief onderzoek een relatief op en on twerp. H ijmans en  
Wester (2006, p. 51 0) stellen zelfs dat het open  karakter het meest typerend i s voor  
kwalitatief onderzoek. De onderzoeksthema’s lagen in dit onderzoek niet vast, zodat de 
mogelijkheid open bleef om nieuwe begrippen te ontdekken. In dit onderzoek moest uit 
de observaties en interviews blijken of de gekozen onderzoeksthema’s daadwerkelijk een 
rol speelden voor de systeemmanagers. Het was da arom van be lang een ope n 
onderzoeksbenadering t e h anteren, zodat n ieuw v erworven i nzichten ge makkelijk 
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ingepast konden worden in het onderzoek. Alleen zo kon het daadwerkelijke leerproces 
en de profess ionaliteit van de systeemmanagers g eduid worden. Uit di t open  karakter 
vloeit het derde aspect voort, nam elijk dat kwalitatief onderzoek een iteratief proces is. 
Dit houdt in dat de cy clus ‘reflectie – waarnemen – anal yse’ herhaaldelijk is doorlopen, 
zodat n ieuwe inzichten dir ect konden w orden meeg enomen in  het ve rdere onderzoek. 
Ten tijde van het onderzoek waren er vijftien systeemmanagers binnen ProRail; zeven bij 
Railsystemen en acht bij Treinbeveiliging. Omdat dit een kleine onderzoeksgroep betreft 
kon met dit onderzoek goed de diepte in worden gegaan.  

3.2 Participerende observaties 

Met d e obs ervaties ka n de onder zoeker volgens West ers & P eters (2 004, p. 3 2) een 
(aspect van ee n) cultu ur van e en same nleving of e en groe p in kaart brengen. In dit 
onderzoek bestond de groep uit de systeemmanagers die op allerlei vlakken raakten met 
collega’s en afdelingen, zowel binnen Utrecht als binnen de regio’s. Om daadwerkelijk te 
kunnen ervaren wat e r gaande was i n de ze groep he b ik daarom participe rende 
observaties uitge voerd. Het participerende karakt er zat in  h et de elnemen aan  de  
vergaderingen en  dergelijke waarbij ik aanwez ig ben gewees t, zodat i k i n di e situaties 
thuis beg on te raken  en  een  soort ‘in sidersview’ kon  verw erven. Ti jdens de  
observatiefase heb ik ook veel interne docu menten gelezen. Dit was nodi g om thuis te  
raken in  de mat erie en de pr oblemen die  s peelden. Vanwege d e complexiteit van de 
organisatie (zie paragraaf 1.2) en van het taalgebruik (zie paragraaf 4.1) heb ik al lerlei 
documenten zoals het bedrijfsplan, handboek systeemmanagement, memo’s, notulen en 
documenten omtrent de verandering gelezen. Behalve het ve rgroten van de kennis over 
het onderwerp kon ik zo gemakkelijker gesprekken en vergaderingen volgen.  

De overleggen waarbij ik be n aangeschoven heb ik uitge kozen met he t oog o p de  
onderzoeksvraag. Vanwege de v ele r aakvlakken van d e s ysteemmanagers m et ander e 
betrokkenen, en de rol die samenwerking leek te sp elen, was het voor mi j belangrijk in 
zowel formele al s informele overleggen te p articiperen. Toegang krijgen is h ierbij vaak  
een probleem, maar deze kreeg i k gemakkelijk via mijn begeleider. Mijn begeleider was 
teamleider van een team dat wei nig me t systeemmanagement te  make n had en hie r 
neutraal in stond, maar hij was er wel bij betrokken en wist er veel van af. Hij heeft me, 
met name i n het begi n, begel eid en bi j veel  personen geïntroduceerd,  z odat ik overal 
makkelijk toegang kon kr ijgen. In  het begin heb ik veel informele gesprekken gevoerd 
met teamleiders en de Infra-architect om wat meer thuis te raken  in de organisatie en 
om de visi e van ander en op de syst eemmanagers te  h oren. Ook he b ik e en 
Managementoverleg bij gewoond. Ti jdens d ie gesprekken heb i k s teeds gev raagd welke 
overleggen er w aren en w elke ik bij kon  wonen. Ook introdu ceerden zij mij vooraf of 
tijdens het overleg als zijnde een afstudeerster die in het kader van haar onderzoek naar 
de invoering van systeemmanagement hier graag bij aanwezig wilde zijn. Hierdoor werd 
het gemakkelijker toegang te krijgen. 

In deze overleggen heb ik met n ame getracht meer inzicht te krijgen in de context 
waar systeemmanagers mee moesten omgaan, in de samenwerking met collega’s en met 
de r egio’s, maar ook in welke t ermen (technisch of  procesmatig) er  over het s ysteem 
werd gepra at. Daar naast dienden deze part iciperende observ aties ook om inzicht te 
krijgen in  de manier waarop er w erd om gegaan met de ‘nieu w’ verworven  
verantwoordelijkheid die systeemmanagers werd gegeven.  
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Soort overleggen 
Ik heb in  verschillende ove rleggen geparticipeerd. Zo he b ik  e nkele for mele 
systeemmanagementoverleggen ( SMO’s) en de  meer  in formele 
systeemmanageroverleggen ( symaoverleggen) bijgewoond. De SM O’s z ijn erkende 
vakgroepoverleggen (bijvoorbeeld voor Energievoorziening) in het kwaliteitssysteem van 
ProRail, en hieraan nemen de  systeemmanagers samen met Planvorming en de regio’s 
deel (met n ame d e v akdeskundigen zijn hierin een belangrijke gesprekspartner). De  
systeemmanageroverleggen z ijn in formele w erkoverleggen en  z ijn gericht op 
afstemming, voortgan g en ontwikkeling van vaardi gheden en kennis van  de 
systeemmanagers zelf. Op het moment van observatie waren er aparte sessies voor de 
twee afdelingen Treinbeveiliging en Railsystemen. Ik ben bi j SMO’s en symaoverleggen 
van beide afdelingen geweest.  

Daarnaast ben ik aanwezig geweest bij een Managementoverleg van Railsystemen en 
een Managementoverleg van Infrasystemen, om inzicht te krijgen in de manier waarop er 
door de teamleiders en de af delingsmanagers werd ge sproken ov er de 
systeemmanagers. En ik ben bij en kele vergad eringen en  een  overl eg m et een  
systeemmanager en systeemspecialisten aanwezig geweest. 

Ook h eb ik meegelopen met e en audit die door kwaliteitsmanagement werd 
uitgevoerd. Hi erin ston d de vr aag centraal in hoeverre de rol  van systeemmanager  
conform de funct ieomschrijving werd ve rvuld. De ze a udit ging me t name ove r het 
technische aspect van systeemmanagement, maar er werden ook vragen gesteld over de 
aansluiting op de omgeving en over de samenwerking me t a ndere afdelingen en met 
elkaar. Hierin werden vier systeemmanagers geïnterviewd; twee van Treinbeveiliging en 
twee van Railsystemen. De verantwoordelijke voor deze audit was de lead auditor, die de 
vragen stelde. Daarnaast was bij  elk interview een andere systeemmanager uit de audit 
aanwezig, die notuleer de maar  ook soms vragen  stelde. En al s vierde persoon zat ik 
erbij, en ik mocht ook vragen stellen wanneer ik dat w ilde. Het voordeel van deze audit 
was dat d e syst eemmanagers door een coll ega wer den geïnterviewd en daardoor  
waarschijnlijk meer durfden te vertellen. Zo werd mij nog beter duidelijk wat er speelde 
en leefde bij de systeemmanagers.   

Het par ticiperende karakter heb i k als  laatste z oveel m ogelijk vorm p roberen te  
geven door ook aanwezi g t e zi jn in in formele setti ngs. Zo heb ik veel  gehoord bi j 
afdelingsborrels, bij meer ProRail-brede bijeenkomsten en heb ik de nodige praatjes in de 
wandelgangen en in de koffiehoek gemaakt.  
 
Analyse observaties 
Alle voor mijn onderzoek relevante gegevens heb ik t ijdens of zo snel mogelijk na deze 
observaties opgeschreven. Al s i k tijdens een  observatie mee  kon schrijven, heb ik dat  
zoveel m ogelijk in de l etterlijke bewoordingen van de participanten gedaan, zodat het 
materiaal zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de participant zou blijven. Wanneer d it 
niet mogelijk was heb ik geprobeerd datgene wat ik had gehoord zo nauwkeurig mogelijk 
te note ren. He t maken van aantekeningen he b ik n et zoals he t kijken e n luisteren zo 
onopvallend mogelijk gedaan, zodat de overleggen zo getrouw mogelijk konden verlopen 
(Wester & Peters, 2004, p. 88-89).  
 Alle ge gevens z ijn uitgeschreven en op basis van d eze ob servaties zi jn d e eerste 
thema’s n aar boven gehaald die in de or ganisatie sp eelden m et be trekking tot d e 
onderzoeksvraag. Deze analyse is  op dezelfde manier uitgevoerd als de analyse van de 
interviews, wat zal worden beschreven in paragraaf 3.4. Op basis hiervan is een topiclijst 
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opgesteld voor de halfgestructureerde interviews, om zo de gevonden thema’s te kunnen 
verdiepen. De interviewfase zal worden besproken in de volgende paragraaf.  

3.3 Kwalitatieve survey 

In de tweede fase van dit onderzoek heb ik interviews gehouden. Het open karakter van 
deze in terviews heeft al s v oordeel dat ni euwe in zichten e n formuleringen o pgespoord 
kunnen wo rden ( Hijmans & W ester, 2006, p. 514). In dit on derzoek he b ik ge bruik 
gemaakt van het halfgestructureerde interview, waarbij de vragen niet vast lagen maar 
de onderwerpen wel. O p deze man ier was  er de r uimte om to t ni euwe inzichten te 
komen. Ti jdens de in terviews heb i k gebr uik gemaa kt van e en topiclijst, e en soort  
interviewhandleiding met gespreksonderwerpen. Deze topiclijst is tot stand  gekomen op 
basis van de observatiefase, zoals i n de v orige paragraaf beschreven. In deze topi clijst 
heb ik beginvragen opgesteld, en op de an twoorden die i k kreeg van de r espondenten 
ben ik di eper ingegaan. Doorvragen was  dus erg belangrijk. Bij het halfgestructureerde 
interview is het niet erg als wordt afgeweken van de volgorde waarin de onderwerpen en 
vragen op de topiclijst staan. Wel moet de interviewer alle topics aan bo d laten komen, 
en dit is gebeurd.  
 
Topiclijst 
In d it ond erzoek h eb ik de thema’ s die ui t de observatiefase naar voren  kwamen 
opgedeeld in v ragen waar responde nten op konden an twoorden. Deze vragen zijn 
verwerkt in  de topiclijst, waarin ook de inleiding, ope n hoof dvraag e n mogelijke 
doorvragen stonden. D eze t opiclijst diende al s geheugensteun en  leidraad tij dens de 
interviews en  w erd niet ingezien door de  geïnterviewde. O mdat er  n iet all een 
systeemmanagers zijn geïnterviewd maar ook respondenten met een andere functie, heb 
ik verschillende topiclijsten opgesteld. Per functie is één topiclijst gehanteerd. Deze werd 
later aangepast als bleek dat een vraag niet juist gesteld of onduidelijk was, of wanneer 
na een eerste analyse n ieuwe inzichten werden opgedaan. Dit h eeft te  maken met het 
open k arakter va n kwalitatief onderzoek en  het i teratieve pr oces dat h et onderzoek 
kenmerkt, zoals besch reven in  paragraaf  3.1 . D e volgende top ics zijn in de interviews 
met de systeemmanagers aan bod gekomen: 
 

• Inleiding (ervaring binnen ProRail, functie, competenties, beperkingen werk) 
• Verantwoordelijkheden (veran twoordelijkheden sy steemmanager, 

verantwoordelijkheden anderen, opdrachtgever) 
• Vaardigheden (kennis, ontwikkeling en implementatie) 
• Samenwerking (samenwerking al gemeen, operer en op  knooppunten van d e 

keten, samenwerking regio’s, samenwerking afdelingen)  
• ProRail (beeld bij ProRail) 

 
De topiclijsten van de andere geïnterviewden week in die zin af dat vooral specifiek werd 
gevraagd naar de rel atie m et de s ysteemmanagers. D e topic lijst gebruikt bi j de 
interviews met de systeemmanagers is opgenomen in bijlage II. 

 
Selectie respondenten 
Mijn ond erzoekspopulatie bestond grotend eels ui t systeemmanagers, omda t het met 
name ging om de ve randering z oals de  systeemmanagers di e z ien. Ech ter, u it d e 
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observatiefase bleek ook dat same nwerking ee n bel angrijk thema w as. 
Systeemmanagers handelen immers binnen een bepaalde context en ze moeten op veel 
vlakken samenwerken en overleggen. Daarom heb ik naast de zes systeemmanagers zes 
anderen g eïnterviewd, n amelijk tw ee systeemspecialisten, twee t eamleiders, één 
manager van Infra -Operatie centraal en é én tr acémanager uit de regi o. De groep  
uiteindelijke respondenten be stond zo uit t waalf person en. De systeemma nagers, 
systeemspecialisten en  te amleiders h eb ik u it z owel Rail systemen al s Trei nbeveiliging 
gekozen, z odat het een goed e afspiegeling is van de afdelingen en om  verschillen te 
kunnen waarnemen tussen deze afdelingen. De systeemmanagers heb ik zo gekozen dat 
tenminste elke subafdeling vertegenwoordigd was. Bovendien heb ik de variatie gezocht 
door te  selecteren op basis van  l eeftijd en  tijd dat z e b ij ProRail werkten. Met de vier 
audits erbij zijn zo tien van de vijftien systeemmanagers geïnterviewd, en in totaal geven 
deze systeemmanagers een goede afspiegeling van de teams, de leeftijden en de tijd dat 
ze bij ProRail werken.  

De twee systeemspecialisten zijn g eselecteerd door m iddel van de  
sneeuwbalmethode. Bij de ene afdeling heb ik een systeemmanager gevraagd of hij een 
systeemspecialist wi st die i k kon interviewen, en bi j de andere afdel ing heb ik i n een  
overleg met enkele s ysteemspecialisten g evraagd wi e ik mocht int erviewen. De 
systeemspecialisten richten zich met name op de technische inhoud van een systeem, en 
kunnen worden vergeleken met wat voorheen de productbeheerder was. De functie van 
productbeheerder is destijds opgedeeld in  syst eemspecialist en  systeemmanager, 
waardoor gelijkwaardige collega’s een andere functieomschrijving kregen en functioneel 
gezien on der of  boven een colle ga kwamen  te staa n. H iërarchisch g ezien staan 
systeemspecialisten du s op hetzelfde n iveau als de systeemm anagers, maar in  de 
praktijk ( en welli cht formeel in de to ekomst) st aan ze er onder. D e i nterviews met 
systeemspecialisten gaven ook i nzicht in de manier waarop systeemspecialisten dachten 
over het te chnisch in houdelijke aspect, wie zij v erantwoordelijk achtten vo or de 
technische kw aliteit e n wie z ij in tegraal verantwoordelijk ac htten v oor het g ehele 
systeem. Bovendien w erken de s ysteemmanagers en  de systeemspecialisten in  de 
meeste gev allen nauw samen, waardoor  de sys teemspecialisten ook ve el konden 
vertellen over de samenwerking met andere afdelingen. 

Uit b eide afd elingen heb ik één te amleider g eïnterviewd. Beide t eamleiders waren 
verantwoordelijk voor het f unctioneren va n de  systeemmanage rs van hun afdeling. 
Bovendien had é én t eamleider d e ve randering tot s ysteemmanagement m ede 
geïmplementeerd. Daardoor wis t h ij veel over de problemen die voor en na de  
verandering speelden. D e nad ruk in d e interviews lag  op  de  m anier waarop d e 
teamleiders de verandering tot sy steemmanagement hadden ervaren, welke knelpunten 
ze daarbi j kon den aan wijzen e n h oe de syst eemmanagers werden gemanaged op  
samenwerking.  

Ook heb ik één  tracémanager geïnterviewd. Ik heb aan mi jn begeleider een naam 
gevraagd van een tracémanager en deze gebeld, waarna ik naar de regio ben gereisd om 
het i nterview af  te n emen. Een  tracéman ager valt onder Infra-Operatie en is 
verantwoordelijk voor het be leid in z ijn regio. De systeemmanager s telt de regelgeving 
op van de producten waarmee de  tracémanager in zijn regio gaat werken. Het interview 
ging vooral in op hoe de tracémanager het contact met de systeemmanager ervaart en of 
de we nsen van deze ‘in terne k lant’ aansluiten bij datge ne wat de  systee mmanager 
produceert. Daarnaast heb ik gevraagd n aar de sa menwerking tussen U trecht en d e 
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regio, en hoe hi j dit ervaart. Dit was interessant omdat hij veel functies in Utrecht heeft 
vervuld, en daarom beide kanten van het verhaal kende.  

Als laat ste he b ik  een manager van In fra-Operatie cen traal (IO-centraal) 
geïnterviewd. Ik heb een systeemmanager gevraagd naar een naam van iemand bij IO-
centraal. Deze persoon verwees me vervolgens wegens drukte door naar de ze manager, 
die toestemming gaf voor he t interview. E r zijn twe e redenen dat ik ie mand van IO-
centraal he b ge ïnterviewd. Ten e erste kwam vanuit h et M anagementoverleg 
Infrasystemen de vraag of  ik niet iema nd uit IO- centraal wilde opne men in het 
onderzoek, omdat dit  als  een belangrijke partner van de s ysteemmanagers wordt 
ervaren. Daarnaast ble ek uit mijn  observat ies dat de sam enwerking tussen IO-centraal 
en de systeemmanagers niet soepel verliep. In dit interview heb ik daarom met name op 
het onderwerp samenwerking doorgevraagd.  
 
In mijn onderzoek zijn alle geïnterviewden mannen. Dit is niet verwonderlijk omdat er op 
het mo ment van mi jn onderzoek geen vrou welijke s ysteemmanagers i n dienst waren. 
Ook heeft de afdel ing Infrasystemen enkel m annelijke teamleiders en managers. B ij de 
systeemspecialisten e n de m edewerkers van  IO -centraal w erken wel en kele v rouwen. 
Maar om dat het gesla cht van de responden ten voor het onderzoek niet s pecifiek v an 
belang was ben ik er niet naar op zoek gegaan. De steekproef met enkel mannen is qua 
geslacht een redelijk goede afspiegeling van de  onderzoekspopulatie, hoewel er voor de 
variatie een vrouw in de steekproef opgenomen had kunnen worden.  

Alle interviews zi jn – met to estemming van de respon denten – met  een 
memorecorder opgenomen en vervolgens getranscribeerd. Transcriberen is het uitwerken 
van het materiaal, in d it geval het  letterl ijk uittypen van de interviews. Deze handeling 
zorgt ervoor dat het materiaal in eigen woorden van de respondent wordt opgeschreven, 
zodat de soci ale w erkelijkheid zo getrouw mog elijk kan  worden vastgelegd ( Wester & 
Peters, 2004, p. 85-89). Na het houde n van de interviews kan ik ste llen dat  e r 
verzadiging is opgetreden. Met verzadiging wordt het punt bedoeld waarop geen nieuwe 
informatie meer naar voren komt in de interviews (Glaser & Strauss, 1967, p. 111).  
 

3.4 Analyse 

De u itwerkingen van  de obs ervaties en de a udits en de trans cripten van de inte rviews 
heb i k ver volgens in  segmenten in gedeeld en in gelezen i n Kwal itan. Kwal itan is een  
computerprogramma dat gebruikt kan worden  als hu lpmiddel ter ondersteuning van de 
analyse bij  kwalitat ief onderzoek. Kwalitatief on derzoek heef t enkele kenmerken 
waardoor gebruik van d e co mputer erg prettig i s. Di t zi t in het iteratieve karakter 
waardoor materiaal vaak m oet worden ge raadpleegd, en i n het omvan grijke en  
ongestructureerde karakter van het mat eriaal waardoor het lastig z oeken is ( Wester & 
Peters, 2004, p. 107 e.v.). Het gebruik van Kwalitan heeft mij tijdens het analyseproces 
goed ge holpen om  het mat eriaal te stru ctureren en te h anteren, w aardoor ik beter i n 
staat was het overzicht te houden.  
 
De analyse is uitgevoerd op  basis v an het p rocesverloop van k walitatief o nderzoek 
volgens Wester en Peters (2004, p. 43, 147-180). Deze onderzoekers noemen een viertal 
fasen in  de an alyse i n de g efundeerde th eoriebenadering. Omda t h et do el van  d it 
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onderzoek het bepalen van het kernbegrip is en niet het ontwikkelen van theorie, zal de 
laatste fase in dit onderzoek (de integratiefase) worden overgeslagen.  

De eerste fase in de analyse is de exploratiefase. De exploratiefase van kwal itatief 
onderzoek i s g ericht op h et ontdekken van begri ppen op basis van een paar 
respondenten. In mi jn onderz oek heb i k daar de  observatiefase voor gebrui kt. Alle 
memo’s ui t de obser vatiefase heb ik  ope n gecodeerd. Ope n code ren is het le zen e n 
interpreteren van de  te ksten e n code s f ormuleren in de  v orm van tre fwoorden e n 
begrippen en aan de betreff ende segmenten toevoegen. Vervolgens heb ik alle codes uit 
de memo’s met elkaar vergeleken en gecategoriseerd door te kijken welke begrippen iets 
zeiden over hetzelfde verschijnsel. Hieruit kwam een lijst met begrippen voort die ik heb 
onderverdeeld i n categorieën . Dit w aren de th ema’s di e t en tij de van  de observaties 
speelden bij de systeemmanagers of thema’s die anderen hebben ervaren in het contact 
met de systeemmanagers. Ik h eb bij elke  c ategorie gekeken w at d e v erschillende 
opvattingen hie rover ware n van  de  re spondenten. Uit deze observaties kwamen  
verschillende patronen naar voren die door de interviews konden worden onderschreven 
of genuanceerd.  
 De tweede fase in kwalitatief onderzoek wordt de specificatiefase genoemd. In deze 
fase worden de centr ale begri ppen uit de exploratiefase u itgewerkt door  m iddel van  
voortdurende ve rgelijking van he t gehele materiaal. Dit h eb ik gedaan  door te zoeken 
naar respondenten die het bestaande begrippenkader konden aanvullen of bevestigen. In 
deze tweede fase heb ik de codes uit de transcripten van de interviews vergeleken met 
de begri ppen di e in d e ex ploratiefase n aar boven zijn gekomen. Sommi ge b egrippen 
sneuvelden, omdat de n ieuwe n iet aan sloten bi j de eerd er vastgestelde b egrippen. 
Andere begrippen werden bevestigd door de nieuwe codes. De gevonden patronen heb ik 
ook me t elkaar vergel eken. A ls een  patroon  vaker voorkwam , kon  dit een bel angrijk 
thema zijn binnen de verandering tot systeemmanagement.  

Volgens West er & Peters ( 2004) is de analyse i n de redu ctiefase geri cht op  de 
uitwerking van dit kernbegrip en het onderzoeken van de relaties met andere begrippen 
(p. 169). In deze fase wordt het onderzoeksmateriaal geordend en aangevuld zodat de 
definitieve p robleemstelling beantwoord kan worden. Om he t mat eriaal te  ordenen  en  
aan te vullen heb ik boomstructuren gemaakt in Kwalitan. In deze boomstructuren heb ik 
de hoofdcode s en neve ncodes ge rangschikt e n e en vergelijking kunnen m aken van  
neventrefwoorden, dimensies en uiteinden. Met behulp van deze boomstructuren zijn de 
antwoorden op de onderzoeksvragen duidelijk geworden en heb ik de kernbegrippen uit 
kunnen werken. In de volgende paragraaf zal eerst beschreven worden hoe de kwaliteit 
in di t ond erzoek i s gewaarborg d. Vervolgens zullen de resultaten  van de a nalyse in 
hoofdstuk 4 besproken worden.  

3.5  Betrouwbaarheid en validiteit  

Om d e kwaliteit van dit on derzoek te w aarborgen, is getrach t dit on derzoek zo  
betrouwbaar en valide mogelijk uit te voeren.  

Bij betrou wbaarheid gaat het erom of het onderzoe k door anderen dez elfde 
resultaten oplevert, het gaat met andere w oorden om de  r epliceerbaarheid van he t 
onderzoek (Hijmans & We ster, 2 006, p. 52 9-530). Dit houd t i n dat d e nadru k i n de  
rapportage ligt op de verantwoording van d e g evolgde pr ocedures. Volgen s Maso en  
Smaling ( 1998, p. 70) behoren andere ond erzoekers door een goede b eschrijving van 
alle fase n van he t onde rzoek de gang van het onde rzoek na te  kunnen gaan.  In  dit 
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onderzoek heb ik daarom uitgelegd hoe de  topi clijst, de operationalisatie, de 
onderzoekspopulatie en de analyse tot stand zijn gekomen. Andere onderzoekers kunnen 
daardoor nagaan op welk e manier ik tot mijn onderzoeksresultaten b en geko men, 
waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn.  

Bij validiteit is het als onderzoeker van be lang het jui ste beeld van de si tuatie, de 
meningen en de opvattingen van de betrokkenen te krijgen. He t betreft de inhoudelijke 
kant van het onderzoek. Met andere woorden,  heb ik in het onderzoek gemeten wat ik 
beoogde te meten (Mason, 2002, p. 39)? Hijmans en Wester (2006, p. 529-530) noemen 
een aantal criteria waaraan de geldigheid van kwalitatief onderzoek getoetst kan worden. 
Het eerste criterium i s dat bepaalde ob servaties vaker moeten voorkomen in het 
onderzoeksmateriaal. Er wordt ook wel gesproken van replicatie en triangulatie (Wester 
& Peters , 2 004, p . 193). Replicatie i s he t door middel van herhaling van waarneming 
proberen of dezelfde geg evens naar voren  komen, z odat zekerd er i s dat het gaat om 
relevante ge gevens. Tr iangulatie is  he t g ebruiken v an een multimethodische aanpak, 
oftewel het teg elijkertijd g ebruiken va n meerd ere w erkwijzen w at betreft de  
dataverzameling (West er &  P eters, 2 004, p. 30). In  di t onderzoek heb i k triangulatie 
toegepast, door mid del van  het bestu deren van  in terne documenten, parti ciperende 
observaties, het voer en van  veel i nformele gesprekken en  het afn emen van di epte-
interviews. Zo heb ik in verschillende documenten gelezen wat formeel de relatie tussen 
IO-centraal en de systeemmanagers zou moeten zijn maar ook wat er over knelpunten 
werd geschreven, heb in de overleggen en de informele gesprekken geluisterd naar wat 
de betrokken er ove r zeiden, en  heb ik in de interviews gevraagd n aar versc hillen 
ertussen. Door d eze tri angulatie vindt tegelijkertijd repl icatie plaats, o mdat op  
verschillende manier getracht wordt he tzelfde waar te nemen. Bovendien heb ik n a het 
lezen van Wester en Peters (2004, p. 61) in de topiclijst verschillende vragen gesteld om 
eenzelfde verschijnsel waar te n emen. Zo kwamen bepaalde  observaties vaker voor i n 
het onderzoeksmateriaal en heb ik voldaan aan het eerste criterium voor de validiteit.      

Om te meten wat ik wilde  me ten was he t ook  belangrijk om in de observatiefase 
participerend te h andelen en  mee en  op te gaan  in  d e onderzochte groep. E r moest 
immers een insidersview berei kt word en om de gro ep syst eemmanagers t e kunnen 
doorgronden  (Wester & Peters, 2004, p . 33). D it heb i k met nam e gedaan tijdens de 
observatiefase, zoals beschreven i n paragraaf 3.2. Deze i nsidersview had al leen het  
gevaar dat ik me zou over-identificeren met de groep en niet meer objectief zou kunnen 
blijven (p. 52). Hoewel ik me so ms betrapte op de neiging teveel mee te gaan met het 
denken v an de systeemmanagers, he b ik e r naar mijn eigen mening ook afstand van 
kunnen nemen om zo de visie van de systeemmanagers te kunnen begrijpen. Dit heb ik 
voornamelijk bereikt doordat mijn werkplek op de afdeling was, maar niet in een kamer 
met de systeemmanagers. Er was één subafdeling waar geen systeemmanagers werkten, 
de subafdeling waar mijn begeleider teamleider van was. Hier mocht ik  gedurende het  
onderzoek gebruik maken van een werkpl ek. Zo kon ik  p articiperen in v erschillende 
activiteiten met de systeemmanagers (paragraaf 3.2), maar kon ik er ook a fstand van 
nemen. Een ander voordeel hiervan was dat ik zelf vrijelijk kon praten met collega’s over 
mijn onderzoek di e bo vendien reg elmatig naar mijn on derzoek hebbe n gekeken . Deze 
werkwijze had ook een  nadeel, namelijk dat ik zo minder in formele gesprekken tussen 
systeemmanagers heb kunnen opvangen da n ik zou  willen. Dit he eft ge volgen gehad 
voor de analyse, waar ik in hoofdstuk 4 nog op zal terugkomen.  

Een tweede g eldigheidscriterium volgens H ijmans e n We ster (2006, p . 5 30) is  he t 
verkrijgen van representativiteit door het ontdekken van herhaling bij respondenten met 



  

Masterscriptie Karen Weiden MSc                                            Systeemmanagers in de spotlights 26 

een verschillende a chtergrond. Hier h eb ik n aar gestr eefd door i n mij n 
onderzoekspopulatie systeemmanagers met een verschillende achtergrond op te nemen. 
Ik heb zowel systeemmanagers met een ProRail-verleden als zonder ProRail-verleden en 
systeemmanagers van de  v erschillende af delingen en s ubafdelingen geobs erveerd en 
geïnterviewd. Daarnaast heb ik ze s res pondenten i n de ste ekproef opgen omen di e te 
maken hebben met sy steemmanagers, zoals systeemspecialisten en teamleiders, zodat 
ook het perspectief óp  de s ysteemmanagers naar voren komt  (zie p aragraaf 3.3). Op  
deze manier heb ik getracht aan dit tweede criterium te voldoen.  

Een laatste criterium qua geldigheid betreft de interne betrouwbaarheid die te maken 
heeft met intersubjectieve over eenstemming (Maso & S maling, 19 98, p. 69) . D it gaat 
over het belang dat e r consensus bestaat tussen verschillen de onderzoekers. In mijn 
onderzoek is  de inte rsubjectiviteit gew aarborgd doordat m ijn begeleidster Marja 
Gastelaars het proc es van analyseren h eeft gevolgd. Zij weet waar  ik als onderzoeker 
mee bezig ben geweest en heeft zonodig bijgestuurd.  

Op dez e drie mani eren h eb ik mi jn onderzoek zo b etrouwbaar en valide mogelijk 
proberen te maken.  
 
In het volgende hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten van deze analyse besproken 
worden aan de hand van de theatermetafoor zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
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Een goed acteur komt niet op vooraleer het theater gebouwd is. 
 

Casares, Borges & Adolfo 
 
 
 

4.   Systeemmanagers in de spotlights 
 
 
Een theater verl eent z ijn bestaansrecht aan  de voorst ellingen die w orden gegeven. De  
voorstelling kan z o dus be schouwd worde n als de  ke rn van he t theater. Echte r, he t 
theater zelf kan ook invloed hebben op de manier waarop de voorstelling wordt gespeeld 
(paragraaf 4.1). He t gebouw bijvoorbeeld. Een voorstel ling in een theater met rode e n 
gouden stoelen  en ee n sch itterende i nrichting z al an ders worden ervaren  dan een  
voorstelling in een kaal industrieel gebouw. Daarnaast kan de klantvraag veranderen. Zo 
kan het genre ‘musical’ b ijvoorbeeld populair worden, waardoor het publiek om andere 
voorstellingen vraagt. Omd at e en theater (i n elk geval  deels)  afhankelijk is van de  
inkomsten van de kaartverkoop, zal het theater moeten inspelen op deze veranderende 
klantvraag. Deze paragraaf  speelt in o p de eers te de elvraag h oe d e v erandering tot  
systeemmanager is e rvaren. Vervolgens komt de voorstelling zel f aan bod in paragraaf  
4.2. Op dit podi um blijken compl exe p rocessen te spelen waardoor  formele 
besluitvorming moeizaam verloopt. H iermee zal deel vraag tw ee met b etrekking tot de  
knelpunten worden beantwoord.  Het antwoord op deelvraag drie,  de ma nier waarop de 
systeemmanagers met deze knelpunten zi jn omgegaan, komt in paragraaf 4. 3 aan de 
orde en betreft de co ulissen. Hi er worden de  voorbereidingen g etroffen om zo veel 
mogelijk de complexiteit van het podium te omzeilen. In paragraaf 4.4 zal de afwezigheid 
van de coulissen wor den be sproken. En i n de laatste paragraaf (paragraaf 4.5)  zal 
worden ingegaan op het gat tussen het podium en de coulissen, en het gevaar dat hierin 
schuilt. Citaten in deze paragrafen zij n gebruikt om  de  gem aakte ste llingen t e 
onderbouwen of te verduidelijken. 
 

4.1 In het theater 

4.1.1 De setting 
Het th eater waarin  de systeemmanagers hu n we rk doen he eft een aanta l o pvallende 
kenmerken. Zo  hee ft he t hoofdkantoor in  Utre cht een bijzonder uite rlijk me t een 
passende naam. Het gebouw heet ‘De Inktpot’, en deze naam is gebaseerd op de vorm 
van het gebouw die lijkt op een ouderwetse inktpot (zie afbeelding 4.1).  
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Afbeelding 4.1 Bovenaanzicht De Inktpot 

 
 
De In ktpot i s het grootste bak stenen g ebouw in Nederland, waar voor 22 m iljoen 
gemetselde stenen werden gebruikt. Het is gebouwd vlak na de E erste Wereldoorlog, en 
vanwege de  schaarste  op da t mo ment is de bouw in e igen hand ge nomen 
(www.wikipedia.nl). Het is gebouwd door de NS, toen het beheer en v ervoer nog onder 
één org anisatie vi elen. Het is si nds 2 006 door Pr oRail in  gebr uik. Toen  ik er  voor h et 
eerst naar bi nnen gi ng kwam  h et gebouw i ndrukwekkend en st atig op mij over (z ie 
afbeelding 4.2). 
 
Afbeelding 4.2 Vooraanzicht De Inktpot 

 
 
Dit beel d werd binnen nog eens bev estigd. Zo moet j e eers t l angs de r eceptie met  
beveiligingspoortjes, waar je als bezoeker zonder legitimatie en een dagpasje niet binnen 
komt. Het gebouw heeft zelfs wel wat weg van een theater, doordat de kan toren als het 
ware r ondom een gr ote binnenplaats l iggen (zie afbeelding 4 .1). Deze binnenplaats i s 
destijds zo ontworpen om ervoor te zorgen dat de kantoren die aan de binnenzijde lagen 
ook gen oeg dagli cht kregen. H ierdoor lopen de gan gen als  een soort vierkan t om de 
binnenplaats h een, w at h et gevoel geef t van nooit eindigende gan gen. O m bij de 
systeemmanagers te komen, moet je een aantal trappen op (of met de lift) en een aantal 
gangen door. Deze trappen en  de gangen geve n je  het ge voel te  verdwalen, en lijke n 
allen identiek. De kamers zijn genummerd per gang met een A tot en met H, en daarna 
pas per ver dieping. Zo had mijn werkplek het ka mernummer B4.12, wat me d e eerste 
keer deed twijfelen op welke verdieping ik moest z ijn. Ook het gangnummer is lastig te 
vinden doordat de gangen een groot vierkant vormen. Gelukkig is er sinds kort een soort 
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bewegwijzering opgehangen, hoewel deze op slechts enkele plaatsen hangt. De gangen 
in het gebouw zijn lang en erg hoog, met ronde bogen en dikke gemetselde pilaren (zie 
afbeelding 4.3). In  combinatie met d e rode vloerbedekking en de lich tgekleurde stenen 
geeft dit vanbinnen de associatie met een klooster. In de gangen zelf doet h et rustig en 
voornaam aan. Door deze gangen vliegen overigens ook regelmatig vleermuizen, die in 
De Inktpot woonachtig zijn. Van buiten heeft het gebouw allerlei kenmerken die statig en 
afstandelijk overkomen, terwij l he t gebouw van binnen tege lijkertijd desori ënterend en 
rustgevend is.   
 
Afbeelding 4.3 Gang De Inktpot 

 
 
 
De manier waarop ProRail op papier is ge organiseerd droeg ook bij aan het imponerende 
karakter. Uit het organigram van ProRail blijkt na melijk d at h et een e rg hi ërarchische 
organisatie is (zie bijlage I). Tussen de Raad van Bestuur en de systeemmanagers zitten 
formeel een aant al lagen, te  weten Inf ramanagement, Infrasystemen, Rai lsystemen of  
Treinbeveiliging, en de teamleiders van de productgroepen. Bovendien is ProRail zoals in 
hoofdstuk 1 beschr even een matrixorganisatie, waar door er sprak e is van z owel 
hiërarchische als functionele aansturing. En daarnaast zijn de afdelingen door middel van 
een keten van de bedrijfsprocessen van elkaar afhankelijk (zie paragraaf 1.3). Dit maakt 
het behalve een hiërarchische organisatie ook een complexe organisatie.  
 Wat me oo k opviel  is h et speciale ‘ProRail-taaltje’ dat iedereen h ier gebru ikt. Ten  
eerste wordt er ontzettend veel in afkortingen gepraat. Bijvoorbeeld voor afdelingen (IS, 
RS, TB ), ve rgaderingen (B OT: ‘ benen op  tafel’ ov erleg, SMO ), r egelgeving en beleid 
(OHD00033) en functies (syma’s, VD’en, ME). Zo zegt een tracémanager: 
  

“Het spoor is een organisatie die aan elkaar h angt van afkortingen. En ik  weet nog, 
toen ik bij het spoor kwam wist ik die afko rtingen niet, kreeg ik een mooi boekje en 
dat heette LV: Lijst van Verkortingen!” 

 
Naar dit boekje én naar de on ontbeerlijke afkorting ervan werd regelmatig als een soort 
zelfspot verwezen. In figuur 4.4 staat een foto van dit 178 pagina’s tellende boekje. 
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Figuur 4.4  Lijst van Verkortingen (LV) 
 

 
 
Toen ik hier net begon, heb ik me dan ook veel moeten inlezen en veel vragen moeten 
stellen. Dit was ook nodig om de vergaderingen en gesprekken te kunnen volgen. 
 Ten tweede is het taalgebrui k zelf erg typ erend voor Pro Rail. Waar i k in het begin  
hard moest lachen om het feit dat iedereen de woorden ‘ik ben daar (niet) van’ of ‘hij is  
daar (niet) van’ gebruikte, b etrapte ik me er later op dat ik het zelf ook ging ge bruiken. 
Of bijvoorbeeld de woorden ‘ivoren tore n’ en ‘aan de juiste knopjes draaien’ waren 
typische woorden die veel voorbij kwamen in de interviews. En vanwe ge het technische 
aspect van  het werk  van de sys teemmanagers en systeemspecialisten h adden z e het 
vaak over de technische taal die je moet kunnen snappen. Zo heeft een systeemmanager 
het in het volgende citaat over het feit dat alle techniekvelden zo verschillen van elkaar 
en je daarom elkaars taal moet leren spreken: 
 

“Als techneut moet je  het anders communiceren zodat h et op ee n ander level ligt.  
(…) Je moet eerst proberen dezelfde taal te krijgen, dat i s al  moeilijk genoeg. (…) 
Dus je begint gewoon onder Jip en Janneke-niveau, en dan bouw je op.”  

 
Het werd belangrijk gevonden in dezel fde taal t e sp reken, hoewel  het met ander e 
techniekvelden som s lastig was omdat de t aal heel verschi llend k on zijn. Daarnaast  
hadden z e een  gedeelde soort humor, waarbij z e elkaar vaak ‘t echneut’ n oemden. Z e 
maakten grapjes over het feit dat ik het vast saai  moes t vin den bi j de overl eggen t e 
zitten, bij zo’n ‘stelletje techneuten’. Een ander mooi voorbeeld van de specifieke humor 
was het kr antenartikel op h et pr ikbord bi j de koffieautomaat. D e kop van d it arti kel 
luidde ‘vijf TBS’ers ontsnapt’. Om dit te begrijpen was kennis van de afkortingen nodig. 
Dat was  waar schijnlijk d e reden da t he t k wartje bij mij pas na e nige t ijd v iel. D e 
afkorting van de afdeling Treinbeveiliging was namelijk TB, e n in het krantenartikel was 
de l etter ‘S’ wegg estreept. Zo ko n je h et dus l ezen alsof vi jf m ensen van de afdel ing 
Treinbeveiliging waren ontsnapt.  
 
Dit technische aspe ct van h et werk he eft oo k con sequenties voor het aanzie n van de 
medewerkers. Zo hoorde ik bij Treinbeveiliging regel matig dat je jaren m oest hebben  
gewerkt als  tr einbeveiliger w ilde je ser ieus w orden gen omen. Een  syst eemmanager 
verwoordde het als volgt: 
 

“En er is  zo’n regel  van, na twee jaar w eet je h et ongeveer w el, dan  mag j e 
meepraten, en na vijf jaar luisteren ze naar je.” 
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Een teamleider bij Treinbeveiliging heeft het zelfs over vijftien jaar en noemde het dan 
ook een zware werkomgeving, hoewel dat wel langzaam aan het veranderen is: 
 

“Een hele zware omgeving. Je bent pas Treinbeveiliger als je zo’n vijftien jaar werkt. 
Mensen di e du s n ieuw bi nnenkwamen w erden ech t als een  gr oentje b ehandeld 
altijd.” 

 
Maar ook managers kunnen rekenen op minder aanzien wanneer ze niet een technische 
achtergrond hebben. Een systeemspecialist benoemde het verschil tussen technische en 
niet-technische managers: 
 

“Manager X  komt niet uit een t echniekveld, en d ie managet e en c lub z oals op d it 
moment veel organisatiedeskundigen vinden dat een manager moet managen, maar 
hij h eeft er z elf geen  vers tand van . V oor s ommige dingen h eeft hij geen 
beslissingsbevoegdheid. Ja, dat heeft hij  we l offic ieel, maar e igenlijk doe t hij dan 
precies wat de systeemspecialist of systeemmanagers zegt van dit is het beste.”    

 
Samengevat is  mij opgevall en dat bin nen de twee afd elingen een zelfde soort taal en  
humor w ordt ged eeld. Tech niek i s h ierin erg  belan grijk omdat h et v oor een 
gemeenschappelijk begrip en gedeelde humor zorgt, en bovendien aanzien van personen 
met zich  m eebrengt. Zo bezien zijn het ge bouw, de  manier waarop de organisatie is 
ingericht en het taalgebruik kenmerken van ProRail en van groepen medewerkers binnen 
ProRail. Dit heeft als gevolg dat het de medewerkers bindt, maar het kan er ook complex 
door worden en bovendien een uitsluitend effect hebben. Dit is het dubbele karakter van 
cultuur dat Noordegraaf et al. ( 2004) noemen. Ene rzijds zorgt deze  cultuur hier voo r 
gemeenschappelijk begri p en f ungeert het a ls bi ndmiddel, maar anderzijds word en de 
verschillen tussen de medewerkers des te beter zichtbaar en kan het zelfs voor uitsluiting 
zorgen.   
 
4.1.2 Verandering in het theater 
Omdat ProRail steeds marktgerichter i s gaan  opereren, kwam er vanuit de organisat ie 
meer behoefte aan  mensen di e resultaatgericht moest en g aan w erken. Om op dez e 
manier te gaan werken moest de verantwoordelijkheid ook bij de medewerkers worden 
neergelegd. De or ganisatie heeft om d ie reden enkele veranderingen ondergaan, z oals 
beschreven in parag raaf 1.2 . De intentie m et de invoering van de func tie 
systeemmanager was dan  ook het geven v an integrale verantwoor delijkheid v oor een 
systeem. Voor de verandering voelde de productbeheerder zich al verantwoordelijk voor 
zijn systeem, maar zoals een systeemmanager het hieronder uitdrukt was er een verschil 
tussen het voelen en het krijgen van verantwoordelijkheid: 
 

“Voorheen voelde n we ons volge ns de geest enorm verantwoorde lijk v oor die 
productcatalogus. (…)  Terwijl het eigen lijk z o is dat w e n u veel  me er volgens de 
letter gaan krijgen.” 

 
Een teamleider gaf aan hoe dit voorheen ging: 
 

“We zaten veel meer in de afwachtstand, van goh we horen het wel, zien het wel wat 
we moeten doen. (…) Maar als je vroeg of  er iemand aantoonbaar of aanwijsbaa r of 
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aanspreekbaar was op deze club mensen voor de gehele keten? Die was er eigenlijk 
niet.” 

 
De medewerkers ervaarden voor de verandering een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
maar de veran twoordelijkheid was bij niemand belegd waardoor ook  n iemand de 
verantwoordelijkheid op zic h nam . Volgens een syst eemmanager kwam da t door  de 
manier waarop de organisatie was ingericht op dat moment: 
 

“Ik h eb da t desti jds ook n ooit begrepen hoor, toen  ik h ier kw am. Hoe ko n ee n 
technische be leidsclub niet ve rantwoordelijk zijn voor he t materiaal dat hij maakt? 
Maar goed, dat zat toen in de decentralisatieslag waarin Railinfrabeheer, ProRail toen 
zat.” 

 
Met de invoering van de nieuwe functie is ook meer verantwoordelijkheid neergelegd bij 
de sy steemmanagers. Zodat ze zi ch ni et al leen v erantwoordelijk voelden, maar deze 
verantwoordelijkheid ook f ormeel kreg en en  hie rnaar z ouden k unnen hande len. He t 
krijgen van mee r ve rantwoordelijkheid wordt ook  z o ervaren door de meeste 
systeemmanagers. H et i s alleen n iet voor  i edereen duidelijk wat n ou preci es de 
verantwoordelijkheden van  de sys teemmanager zijn. Zo bleek u it de obser vaties bi j 
Railsystemen dat de sy steemmanagers soms het gevoe l hebben dat alle s naar hen toe 
wordt ge schoven door anderen. Dit te rwijl ze ze lf nog n iet pre cies we ten wat hun 
verantwoordelijkheden z ijn. Ze hebben dus meer verantwoordelijkheid gekregen, maa r 
weten nog n iet altijd  hoe  ver de ze ve rantwoordelijkheden re iken. Een de rgelijke 
verandering kost ook de nodi ge tijd. En volgens een aantal respondenten zi tten de 
systeemmanagers nog midden in deze verandering. De volgende systeemmanager sprak 
over het proces waar de in richting van systeemmanagement volgens hem nog midden in 
zit: 
 

“Laat ik  he t zo zeggen: syste emmanagement is nog lang n iet in de  tenen van  
ProRail.” 

 
Het besef is er dat verandering tijd kost, en dat systeemmanagement nog nie t klaar is  
met de verandering. Hoe hier mee wordt omgegaan is wel verschillend. Zo noemde een 
systeemspecialist de twee kanten aan een verandering, zowel de vrees als de kans om er 
wat mee te doen. A ls voorbeeld noemde h ij de regeling waarbij twee jaar gel eden alle 
55-plussers met een goede afvloeiregeling ProRail konden verlaten:  
 

“De een beleefde dat met vrees van daar gaat al onze kenn is. (…) Aan de andere 
kant gaf het ook mog elijkheden om bestaande barrières te doorbreken. Om dingen 
die we eerst ni et v oor elkaar ko nden kri jgen, omdat mensen een bepaal d gezag 
hadden, om die nu wel voor elkaar te krijgen.” 

 
Een e nkeling z iet een uitda ging in e en verandering, m aar de  verandering tot 
systeemmanagement h eeft ook gel eid tot an gst en onzekerheid bi j de betrokkenen. 
Volgens Boonstra (2004, p. 12) biedt de l iteratuur een aantal verschillende verklaringen 
voor wee rstand, zoals ind ividuele psycholo gische factoren , soci ale process en in de  
organisatie of het niet worden gekend in de verandering. Uit de interviews bleken enkele 
van deze verklaringen van kracht. Als indiv iduele psychologische factoren werden in de 
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interviews met name hang n aar stabilite it e n he t al da n nie t jong van ge est zijn  
genoemd. Dit kan als  e en ke nmerk van een individu worden gezi en. Zo vindt d e 
hierboven geciteerde systeemspecialist dat de oorzaak van de vrees die hij benoemde te 
maken heeft met hoe mensen zijn opgegroeid en dat dit per persoon verschillend is:  
 
 “Hoe mensen zijn opgegroeid, in hun werk, dat merk je aan hun dagelijkse gedrag.  

De een gaat gemakkelijker mee, terwijl de ander daar veel meer moeite mee heeft. 
(...) Het gaat ook niet alleen om het jonger zijn maar ook om het jong van geest. 
Proberen mee te gaan.” 

 
Ook w erd angst en  weerstand to egeschreven aan b epaalde soc iale process en bin nen 
ProRail. Hiermee worden door Boonstra (2004, p. 12) bestaande praktijken en r outines 
verstaan die in de loop der tijd zijn ontstaan. Enkele geïnterviewden noemden hierin het 
aantal ProR ail-jaren als oor zaak, waardoor  een soo rt sch room ten opzi chte van 
verandering i s ontstaan. Zo noemt een tea mleider het verschil tussen oude en  nieuwe 
medewerkers: 
 

“Je h ebt oo k m ensen die een h eel verl eden h ebben bi nnen ProRail, di e z eggen ja 
maar dat ga ik niet doen, dat mag niet. De nieuwen hebben die schroom he lemaal 
niet, die maken wat andere stappen.” 

 
In an twoord op de e erste deelvraag zijn over de v erandering tot s ysteemmanagement 
verschillende dingen gezegd. De oorzaak voor  de verandering ligt in  een veranderende 
organisatie, waarbij er beho efte is  aan du idelijke verantwoordelijkheden. Voorheen  
voelden de  p roductbeheerders z ich ook vera ntwoordelijk, maar zogauw het er op aan  
kwam wilde n iemand d e verantwoordelijkheid n emen. E n hoewel de inrichting van 
systeemmanagement al een eind gevorderd is nadat deze zo’n anderhalf jaar geleden is 
ingezet, zi jn de betrokken en van me ning dat sy steemmanagement nog niet af  is. Zo 
weten ze  nog a ltijd niet pre cies tot hoe  ver de ver antwoordelijkheden reiken. Ho e 
hiermee om wordt gegaan verschilt ook per persoon. Waar de een de verandering als een 
uitdaging ziet roept het bij een ander juist weerstand op. Dit ligt volgens geïnterviewden 
aan hoe mensen zijn opgegroeid en het al dan niet hebben van een ProRail verleden. In 
paragraaf 4.6 zal hier dieper op worden ingegaan.  
 Feit b lijft natuu rlijk dat de veran dering desti jds i s ingezet, en dat de  
systeemmanagers hier een weg in hebben moeten vinden. In de volgende paragraaf zal 
beschreven worden waar  de systeemmanagers t egen aan zijn gel open in de ni euwe 
werkzaamheden.  
 

4.2 De voorstelling op het podium 

Zoals eerder besproken hebben systeemmanagers veel met an dere partij en te mak en, 
zowel met de afdelingen binnen als buiten de keten van Inframanagement. De objectieve 
complexiteit waar in de syst eemmanagers m oeten oper eren is groot. Uit de analyse is 
gebleken dat samenwerking en afstemming op meerdere manieren gebeurt, zowel via de 
formele w eg al s via de in formele weg. U it de theorie o mtrent de th eatermetafoor 
(paragraaf 2.4)  is al  du idelijk geworden dat in elke organisatie processen op m eerdere 
niveaus p laats vinden. Wat  bi j de systeemmanagers echter opv allend i s, is dat de 
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processen in de coulissen sterk lijken te  domineren ten koste van de  processen op het 
podium. In d eze paragraaf  zal all ereerst bes chreven worden hoe de processen op het 
podium verlopen, en in welke vicieuze cirkel de systeemmanagers terecht zijn gekomen.  
 
4.2.1 Het  podium 
Zoals i n paragraaf 2.4 beschrev en is  het podium de pl aats waar onder meer op 
besluitvorming gerichte r ichtlijnen en bijeenkomsten pl aatsvinden zoal s die in d e 
organisatiestructuur zijn vastgelegd (Siebers et al., 2002, p. 25). Hier moet het product 
van de sys teemmanagers, regelgeving van het systeem, samen met andere afdel ingen 
tot stand k omen of  g eïmplementeerd worden. Om d eze regel geving daadwerkeli jk te 
kunnen contracteren is veel samenwerking met andere afdelingen nodig. Hieronder wordt 
de samenwerking verstaan di e formeel v erlangd wordt door de organisatie of  door de 
managers en zoals voorgeschreven wordt door de keten. Een voorbeel d hiervan zijn de 
systeemmanagementoverleggen en vrijgaveprocedures van regelgeving. 
 
4.2.2 Comple xe organisatie 
Uit de i nterviews, a udits en de obs ervaties kwam  sterk naar voren  dat de 
systeemmanagers d e org anisatie compl ex vi nden en  niet alti jd goed h et overz icht 
hebben. D e v ele afdelingen b innen de keten en binnen de ma trix waarmee 
systeemmanagers te maken hebben dragen hier aan bij. De u itstraling van het gebouw 
van het h oofdkantoor van ProR ail versterk t dit n og eens (paragraaf 4.1). Er l ijkt 
bovendien een s oort v icieuze cirkel te  b estaan waardoor deze complexe orga nisatie in  
stand wordt g ehouden. In  een  informeel praatje werd dan  ook de volg ende uitspr aak 
gedaan: 
 

“Het is echt een ontzettend complexe organisatie, waar ik som s helemaal gestoord 
van wordt!” 

 
Een andere respondent noemt ProRail bureaucratisch, waardoor er weinig mogelijk is: 
 
 “Je zit eigenlijk aan de administratieve organisatie vast.” 
 
De systeemmanagers ervaren dat er ve el moet worden overlegd om iets voor elkaar te 
krijgen. Ee n sy steemmanager schat  ze lfs dat de he lft van zij n werktijd op gaat aan  
overleg. Ti jdens de vergaderingen die i k h eb bi jgewoond, bl eek ook dat z ogauw een 
onderwerp ook maar zijdelings raakvlakken heeft me t een  persoon, die persoon direct 
wordt uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te z ijn. Een systeemspecialist noemde in 
dit verband gekscherend een onderwerp als koffiebekers. Stel dat in een vergadering een 
onderwerp zou zijn welke koffiebekers ze moeten kiezen, dan wordt iemand uitgenodigd 
die iets weet van koffie, een ander die iets weet van bekers, en natuurlijk moet iemand 
die verstand heeft van recycling hier ook bij aanwezig zijn. Formele besluitvorming moet 
dus eerst een  groot aantal stat ions passeren voordat er  daadwerkelijk een  besluit kan  
worden genomen:  
 

“Dat heeft te maken met de processen die het door moet om überhaupt te kunnen 
zeggen van ja, dat doen we zo.” 
 
“Formeel moet het allemaal via de geijkte banen lopen.” 
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Omdat alles for meel moet wor den v astgelegd d uurt he t erg lang  voordat r esultaten 
kunnen worden behaald, wat trag e besluitvorming tot gevolg h eeft. Ook wil iedereen in 
deze formele besluitvorming gekend worden, tot ergernis van de systeemmanagers. Als 
voorbeeld w erd door  syst eemmanagers van  Treinbeveiliging enkele malen de vri jgave 
van documenten aangehaald. Voor een normale procedure voor vrijgave van documenten 
zijn elf handtekeningen nodig. Om dit te  verkorten is nu e en vereenvoudigde procedure 
ingesteld, maar nu zi jn er maar liefst twaalf handtekeningen voor nodig. Op mijn vraag 
hoe dit kon, kreeg ik het volgende antwoord: 
 

“Tja, er z ijn mensen die moeten besl issen of inderdaad volgens de vereenvoudigde 
procedure gewerkt mag worden.” 

 
Iedereen wil dus iets te zeggen hebben in de besluitvorming: 
 
 “Er zijn heel vele mensen die er nog even een plasje over moeten doen.” 
 
Besluitvormingsprocessen duren  lang  en zi jn s troperig omd at i edereen i n de 
besluitvorming ge kend wil worden. Ge beurt dit nie t, dan kunnen me nsen zic h sn el 
gepasseerd voelen: 
 

“Je hebt te maken met veel partijen en het duurt een eeuwigheid voordat besl uiten 
zijn doorgevoerd. En  dan n og roepen er m ensen dat ze er niet bij betrokk en zijn 
geweest.” 

 
Hier erg eren d e systeemmanagers z ich aan , maar tegelijkertijd li jken z e z ich n iet t e 
beseffen dat ze dit zelf in stand houden. De systeemmanagers zelf willen ook graag om 
advies of om toestemming worden gevraagd wanneer een project raakvlakken heeft met 
hun systee m. Wanneer de s ysteemmanagers g een i nspraak hebben geh ad, voelen ze 
zich zelf  ook gepass eerd. Bijvoorbeeld wanneer zi j niet b etrokken zijn bij projecten 
terwijl zij van  menin g zijn  dat dit wel  h et geval had moeten zijn. Met nam e in  de 
overleggen die ik heb bijgewoond werd regelmatig gefrustreerd de vraag gesteld waarom 
beslissingen w erden g enomen zonder dat zij d aar iets van af wisten . D e v olgende 
uitspraak uit een interview kenmerkt dit: 
 

“Daar moeten wij ook in gekend worden!”  
 
En je gepasseerd voelen door een andere afdeling komt de samenwerking niet ten goede. 
Zo wordt d e complexe organi satie in  stand gehouden. Er  heerst het gevoel dat er een 
overlegcultuur is binnen ProRail; processen moeten over vele schijven, en daardoor duurt 
formele besluitvorming erg lang en is het erg stroperig. Bovendien voelen partijen zich 
snel gepasseerd al s er  n íet met z e wordt overlegd, en di t komt d e samenwerking met  
andere afdelingen niet ten goede. Dit proces bevindt zich dus in een soort vicieuze cirkel 
(zie figuur 4.1). Dit zorgt voor het in stand houden van de formele overlegcultuur, wat de 
organisatie complex maakt en waardoor samenwerking niet verbeterd. Het werk van de 
systeemmanager op het podium kan  w orden vergel eken met een lan ge rei s in  een 
stoptrein: ve le stati ons moet en w orden gepass eerd en  niet één mag  worden 
overgeslagen voordat uiteindelijk de eindbestemming kan worden bereikt. In de volgende 
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paragraaf zal ook  worden  ingegaan op de moeiz ame sa menwerking met  andere 
afdelingen.  
 
Figuur 4.1  Vicieuze cirkel podium  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 S amenwerking 
 
Samenwerking Infra-Operatie centraal 
Opvallend is dat al le respondenten van mening zijn dat deze f ormele samenwerking met 
andere af delingen niet optimaa l, of op zijn  minst v oor ve rbetering vatb aar is. Hi erin 
wordt ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende afdelingen. Zo is er 
één groep binnen de keten van IM  waar de samenwerking niet goed mee gaat, en dat is 
een deel van de afdeling Infra-Operatie (IO). Infra-Operatie zit net als andere afdelingen 
zowel centraal  (in Utrec ht) al s in de r egio’s. De sl echte sa menwerking betref t d e 
samenwerking tussen de systeemmanagers en IO-centraal. De samenwerking met IO in 
de regio’s wordt in de paragraaf ‘samenwerking regio’s’ behandeld. Hieronder zal ik eerst 
de afhankelijkheidsrelatie tussen IO-centraal en de systeemmanagers schetsen, voordat 
ik in zal gaan op de problemen die beide partijen met elkaar ervaren.  

IO-centraal is de afdeling die de onderhoudscontracten met de aannemers managet 
en h et on derhoudsgeld beh eert. De rol  van de syst eemmanagers hier in is dat zi j de  
bijbehorende r egelgeving aan IO-centraal  l everen di e op genomen di enen t e worden i n 
deze onderhoudscontracten. Wie dit bepaalt is wisselend. De ene keer is IO-centraal een 
interne kl ant van de syst eemmanagers en  geven zi j bij on twikkeling aan welke 
regelgeving zij van de systeemmanagers verwachten. Een andere keer maakt de afdeling 
waar de sy steemmanagers onder vallen gebru ik van de kaders tellende en  sturende rol 
die zij  hebben, en b epalen zij wel ke reg elgeving IO-centraal m oet opnemen i n de 
contracten. De machtsrelatie wiss elt op di e man ier per k eer. G ezamenlijk z ijn ze  
verantwoordelijk voor  de kwaliteit,  tijd en  geld van  het onderhou d aan het spoor. D e 
bevoegdheden van bei den -  di e zaken  w aarop z e d irecte invloed h ebben -  zi jn echter 
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anders d an de v erantwoordelijkheden – die z aken w aarop z e ku nnen w orden 
aangesproken en di e ze enkel k unnen beï nvloeden. D e bevoegdheden van de 
systeemmanagers bestaan uit het waarborgen van de kwaliteit van h et systeem, terwijl 
de b evoegdheden van  IO-centraal de ti jd en  h et g eld betr effen die h iermee gepaard 
gaan. Omdat IO-centraal het geld beheert, hebben zij bovendien zeggenschap over het 
product van de systeemmanage rs. E en voorste l van een systeemm anager omtrent de  
kwaliteit van een systeem wordt door IO-centraal beoordeeld op de haalbaarheid qua tijd 
en geld, en wat het oplevert of juist gaat kosten. IO-centraal kan zo bepalen het product 
van de systeemmanagers al dan  ni et te acc epteren. O mgekeerd h ebben d e 
systeemmanagers geen bevo egdheden bij het opstellen va n de onderhoudscontracten 
maar enkel verantwoordelijkheden. Gezamenlijk zijn ze echter verantwoordelijk v oor al 
deze aspecten. Al tijdens de ontwikkeling van de regelgeving moet er daarom in principe 
afstemming plaatsvinden om de regelgeving zoveel mogelijk af te stemmen op deze drie 
aspecten. Door dez e geza menlijke verantwoordelijkheden zijn  IO-ce ntraal en de 
systeemmanagers van elkaar afhankelijk en is samenwerking belangrijk.  
 
Uit dit ond erzoek bli jkt echter dat beide partijen ervaren  dat deze sa menwerking 
bijzonder moeizaam verloopt. Zo vi nden enkele sys teemmanagers dat IO-c entraal niet 
luistert naar de i nbreng van de systeemmanagers, zoals een wijziging in de regelgeving. 
Een voorbeeld uit een audit: 
 

“IO is van de onderhoudsregelgeving, maar helaas luisteren ze nog niet zo goed naar 
wat de systeemmanagers z ouden w illen. Ze  roepen st eeds dat elke wijziging gel d 
kost, te rwijl we zo juist het s ysteem k unnen op timaliseren en g eld kunnen 
besparen!” 

 
Het lijkt zelfs persoonlijk te worden. Onder enkele systeemmanagers heerst namelijk het 
gevoel dat enkele personen binnen IO-centraal tegenwerken:  

 
“Het probleem i s een  beetje dat alle vr ijgaves van docu menten van system en, d ie 
worden nu door he m pe rsoonlijk te gengehouden. En aa ngezien he t vrijgeven van 
documenten onze kerntaak is, is dat wat frustrerend ja.” 

 
Deze f rustraties komen v oort uit het feit d at IO-centr aal het geld beh eert en zo kan  
bepalen of regelgeving van de s ysteemmanagers wordt opgenom en in de 
onderhoudscontracten. Wan neer regelgeving van  d e systeemmanagers niet w ordt 
opgenomen, gaat dit voor het gevoel van de systeemmanagers ten koste van de kwaliteit 
van hun systeem.  En omdat zij z ich ook  erg betrokken voe len bij de kwalite it van hun 
systeem, nemen ze het IO-centraal kwalijk wanneer uit budgetoverwegingen de kwaliteit 
(in hun ogen) niet optimaal kan zijn.  
 
De systeemmanagers hebben het ge voel dat IO -centraal te genwerkt, of  op zijn minst 
niet wil meewerken. Het i nterview met e en manager van IO-centraal wijst er eveneens 
op dat ook IO-cen traal deze samen werking als z eer moei zaam er vaart. Volgens dez e 
manager ligt dat aan het feit dat systeemmanagers niet flexibel zijn en niet mee willen in 
bijvoorbeeld de n ieuwe manier van contracteren, waarbij op output in pl aats van input 
moet worden gestuurd: 
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“Systeemmanagers zijn zich nog niet voldoende bewust van de markt, die redeneren 
vaak vanuit de techniek. Uit achterdocht, uit misschien wel betweterigheid, dat weet 
ik niet. Maar wat je ziet is een cultuurclash, laat ik het maar zo zeggen. Wij zeggen 
‘markt, tenzij’, en zij zeggen ‘nee, tenzij’.” 

 
Het gevol g van  deze negatieve wi sselwerking is vol gens dez e manager  dat de 
systeemmanagers op de oude manier blijven werken en alles willen voorschrijven: 
 

“Wat je nu ziet is dat het eigen eigenaarschap [van de systeemmanagers] heel erg 
gefocust is op – als je niet uitkijkt - het indikken van de regelgeving. Dus nog meer, 
nog dikke r, nog m eer re gelgeving, nog die per voorsch rijven. En  nou m oeten we 
zeggen van jongens, al s j e dat bl ijft doen, d e stap d ie ik wil z etten naar 
prestatiecontracten bijvoorbeeld, dan wordt het alleen nog maar moeilijker.” 

 
Volgens IO-centraal willen de systeemmanagers de regelgeving helemaal dichttimmeren, 
wat overigens niet ongewoon is bij regelgevers. Op die manier worden risico’s in de ogen 
van de systeemmanagers zoveel mogelijk beperkt, wat de kwaliteit van het systeem ten 
goede komt. IO-centraal ziet dit echter anders, en zij willen de rol  van regelgeving juist 
klein houden. Regelgeving is  vaak beperkend en leidt tot minder handelingsvrijheid. In 
de nieuwe manier van contractering door IO-centraal, het sturen op output in plaats van 
op input, moet juist veel vrijheid bij de aannemer worden gelegd. Dit heeft te maken met 
de verzakelijking van ProRail  waar ik het eerder over h eb g ehad. Deze manier moet 
uiteindelijk ti jd en g eld op leveren voor ProRail. De eerder gen oemde dr ie aspe cten 
kwaliteit, ti jd en  geld lijken h ier met elkaar botsen . De systeemmanagers z ijn volgens 
IO-centraal vooral bezig met de kwaliteit van het systeem, terwijl IO-centraal met name 
vanuit het t ijds- e n geldaspect de nkt. Hoe wel er i n principe veel  vooraf moet worden 
afgestemd om de juiste balans te v inden tussen alledrie de aspecten, lijkt er een soort 
spanningsveld tussen deze aspecten te bestaan die IO-centraal en de systeemmanagers 
verdeelt. D it is ook ni et vr eemd, omdat de aspecten  kwa liteit, tij d en g eld vaak 
tegenstrijdig zijn. Hoge kwaliteit gaat dikwijls ten koste van tijd en geld, terwijl sturen op 
tijd en geld kan zorgen voor lagere kw aliteit. Hier is sprake van een duivelselastiek dat 
altijd onder spanning staat. Als je aan de ene kant aan de kwaliteit trekt, gaan  aan de 
andere kant tijd en geld mee. Dit spanningsveld tussen IO-centraal en systeemmanagers 
is daarom een heel natuurlijk s panningsveld. N iettemin i s h et een b ijzonder vervelend 
spanningsveld, omdat er weinig terecht komt van het vinden van de juiste balans van de 
drie aspecten in de regelgeving.  

Zowel de  s ysteemmanagers als I O-centraal h ebben moeite met z ich in  elkaar te  
verplaatsen, waardoor samenwerking erg stroef gaat op dit moment. Beiden hebben het 
op bepaalde momenten voor het zeggen, maar beiden hebben er moeite mee afhankelijk 
te zi jn van de macht van de ander. M en neemt het elkaar kw alijk w anneer de ei gen 
doelen niet worden bereikt, en de gezamenlijke doelen worden zo uit het oog ver loren. 
Op deze manier overheerst er een wij-zij gevoel en  z ijn er twee eilanden ontstaan. De 
communicatie met dez e interne klant is verstomd, waardoor de systeemmanagers geen 
terugkoppeling krijgen van IO-centraal en zo niet meer weten wat eigenlijk de klantvraag 
is. En zo wordt er overbodig werk gedaan of wordt werk juist niet gedaan3. 

                                                     
3 Voor de duidelijkheid wil ik benadrukken dat dit is hoe de werkvloer het ervaart. Op managementniveau is er namelijk veel 
overleg geweest tussen Infrasystemen en IO-centraal, en is de opvatting dat de samenwerking de laatste jaren juist is 
verbeterd. Wellicht kost dit nog enige tijd om de werkvloer te bereiken.  
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Samenwerking andere afdelingen  
De samenwerking met  andere afde lingen b innen Inframanagement gaat beter, m aar is 
desondanks niet optimaal volgens de resp ondenten. Wel is er het b ewustzijn dat 
samenwerking binne n Inf ramanagement erg belangrijk is. De  verschillende afde lingen 
moeten ve rschillende inhoudelijke bij dragen l everen om uiteindelijk gezamenlij k de  
railinfrastructuur te kunnen beheren. De v olgende systeemspecialist is zich bij de 
ontwikkeling van producten bijvoorbeeld bewust van de noodzaak van het betrekken van 
andere partijen, hoewel het nog niet altijd verloopt zoals hij zou willen: 
 

“In het begin zou j e met z ’n a llen b ij e lkaar moeten gaan  zi tten in dat proces , en  
doorspreken van op we lk moment licht je elkaar in. In het geval van project X is dat 
niet gebeurd, maar we weten wel dat er mensen zijn die we moeten raadplegen.” 

 
Er wor dt in een aant al gevallen v oorzichtig posi tief over afst emming tussen d e 
verschillende partijen gesproken, met n ame dat ze elkaar ad hoc opzoeken wanneer er 
problemen z ijn. Zo ge eft d e volgende systeemmanager aan  dat s amenwerking bet er 
wordt wanneer er problemen zijn, maar dat deze afneemt wanneer die zijn opgelost: 
 

“Een tijdje geleden was daar wel wat meer contact, maar op het mome nt loopt het 
blijkbaar goed.” 
 

In het geval van crisis zien a lle partijen de noodzaak om het probleem aan te pakk en, 
waardoor samenwerking ontstaat . Dit kenmerkt de technische professionals d ie ze zi jn. 
Een kenmerk van professionele expertise i s namelijk trefzekerheid die ook on der grote 
druk overei nd blijft (Gastelaars , 200 6). En tijdens de overl eggen bleek ook  dat de 
systeemmanagers de hoge druk van een crisis goed aan kunnen. Professionele expertise 
heeft echter ook een  keerzijde. V olgens Weic k (in Gastelaars, 2 006, p. 17 9) is het 
namelijk zo dat de aanwezigheid van professionals met verschillende specialismen in één 
organisatie vaak leidt tot een eilandenstructuur. Kenmerkend voor een eilandenstructuur 
is dat er  weinig communicatie is over en  weer en dat samenwerking stroef verloopt. En 
dat is hier ook t erug te z ien. H oewel samen werking ten tijde van  cri sis goed gaat , 
gebeurt het vaker dat de samenwerking niet goed verloopt. De systeemmanagers vinden 
dat ze door anderen niet tijdig worden erkend als samenwerkingspartner. Dan worden ze 
er p as l aat bij g ehaald of zelfs h elemaal n iet. De vol gende u itspraak is van een  
systeemmanager tij dens e en observatie van een sys teemmanageroverleg, w aarin hij 
aangaf zich gepasseerd te voelen door de slechte afstemming van andere afdelingen: 
 

“Het afgelopen half jaar is er zoveel veranderd waar we niks van af weten. (…) Als ze 
het eerder hadden gemeld, hadden we het tenminste nog kunnen meenemen!” 

 
In het bijzonder voor de systeemmanagers van Treinbeveiliging levert dit eindresultaten 
van projecten op waar zij niet achter staan: 
 

“Die [producten] dan aan het eind van he t project bij ons ove r de schutting worden 
gegooid, van ‘geef dat  maar even vrij’, of ‘geef daar maar even  toestemming voor  
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dat we dat mogen gebruiken’. En dan ga je dat bekijken en dan blijkt dat er toch een 
hoop zaken inzitten die niet zo handig zijn.” 

  
Dit v erschil tussen  Treinbeveiliging en Railsystemen k omt door het ve rschil t ussen de 
systemen. De treinbeveiligingssystemen zijn veel meer aan verandering onderhevig dan 
de s ystemen van R ailsystemen. Waar bij Railsystemen d e syst eemmanagers 
toestemming moeten geven voor het af wijken op producten die al vrijgegeven zijn, zijn 
er bi j Trein beveiliging producten nog i n ontwikkeling terwijl di e producten al gebr uikt 
moeten w orden. O mdat de syst emen n og in on twikkeling zijn ervaren d e 
systeemmanagers van  Trei nbeveiliging vaker  dat er zaken ‘ov er d e sch utting worden 
gegooid’. De g ebruikers van hun  syst emen, voornamelijk de af deling Infra -Projecten, 
hebben deze syst emen n amelijk nodi g en  gaan  er zelf mee aa n de slag.  De 
systeemmanagers zijn daar ni et fysiek bij  aanwezig, maar zi jn er  wel ve rantwoordelijk 
voor. Het gevolg is dat de systeemmanagers van Tre inbeveiliging veel tijd nodig hebben 
voor het achteraf repareren, voor het ‘blussen van bran djes’. Doordat i edereen een  
inhoudelijke bijdrage moet leveren, moet de ee n ook wachten op de  ander e n 
Treinbeveiliging komt hierin vaak pas achteraan. Zo bl ijft er wei nig ti jd over voor het 
vooraf afstemmen met andere afdelingen en krijgen de systeemmanagers het gevoel dat 
ze achter de fe iten aan b lijven lopen. D it zorgt er ook voor  dat het lastiger is om een  
goede sa menwerking op te bou wen. En kele sy steemmanagers van Trei nbeveiliging 
proberen al wel  het i nitiatief te nem en voor samenwerking met an dere af delingen. D it 
doen de systeemmanagers door zoveel mogelijk van te voren af te stemmen met andere 
partijen aan het begin van b ijvoorbeeld een project. Op die manier is het ook niet n odig 
om achteraf te mo eten reparer en. Dit l ukt echter n og n iet alti jd, h oewel ee n en kele 
systeemmanager wel noemt dat het langzaam aan beter gaat: 
 

“Verder hebben we toch zelf ook wel st appen genomen, als wij signalen krijgen dat 
ze van plan zijn iets te doen buiten de productcatalogus  om, dat we dan zelf ook al 
vroeg contact zoeken van joh, wij he bben gehoord dat, is da t zo en zullen we daar 
eens over gaan praten over hoe we dat het beste kunnen invullen?” 

 
Ook een team leider geeft aan zoveel  mogelijk voordat projecten starten erbij betrokken 
te willen worden: 
 

“Daar grijpen we ook zelf i n. (…) Als zo’n project start gaa n we er al op v oorhand 
mee spreken en projectafspraken maken.” 

 
Hieruit blijkt dat  een aantal re spondenten van Tre inbeveiliging vinden dat er van h un 
kant goed w ordt afgest emd en  samen gewerkt met an dere afdelingen. M aar 
samenwerking mo et al tijd van tw ee kan ten komen, en de  t eamleider vi ndt dat d e 
samenwerking stokt bij de andere afdelingen: 
 

“Het probleem dat wij hebben is, wij doen het wel, maar die andere partijen doen het 
niet.” 
 

De systeemmanagers van Treinbeveiliging komen in hun ervaring vaak ach teraan in het 
proces. Hoewel er  lan gzaam maar zeker v erbetering in de formel e samenwerking me t 
andere afdelingen komt, is de ze nog niet optimaal. Erkenning over en weer is vaak nog 
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een  probleem. Systeemmanagers zien de noodzaak van samenwerking wel, en in geval 
van crises weten de professionals en de betrokken afdelingen elkaar wel te vinden. Maar 
vaker l eidt d e aan wezigheid van prof essionals met v erschillende specialismen tot een 
eilandenstructuur. El ke afdel ing zit op een ei gen eilandje en heeft moei te m et andere 
afdelingen te communiceren. Een aantal systeemmanagers proberen uit zichzelf in een zo 
vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met andere a fdelingen. Soms lukt dit, soms 
vergeten z e het n og. Wel h ebben z e regelmatig het gevoel da t deze af stemming 
eenzijdig is en  voelen ze zich in de besluitvorming van projecten gepasseerd. Vooral de 
systeemmanagers van  Tre inbeveiliging e rvaren dit doo rdat hun syste men meer aan 
verandering on derhevig z ijn dan de sys temen van  Railsystemen. Hierdoor moe ten 
systeemmanagers van Treinbeveiliging achteraf veel brandjes bl ussen en blijft er weinig 
tijd over om  vooraf af te stem men met an dere af delingen. Ti jdgebrek en het g evoel 
achteraan in het proces te ko men laat ook weinig ruimte over voor he t opbouwen van 
een go ede relatie m et an dere afdel ingen. Dit li jkt te du iden op een  s ituatie die n iet 
optimaal is  en dat de nodi ge fru straties ople vert. A an de  ande re kant zitten de  
systeemmanagers in een leerproces en zijn ze zich op dit gebied aan het ontwikkelen. De 
systeemmanagers z ijn z ich van  de si tuatie bew ust en  p roberen h ier verbetering in  te 
brengen.  
 
Samenwerking regio’s 
Als l aatste de sam enwerking met d e r egio’s. Het for mele contact met de regi o’s is 
wisselend. De mensen in de r egio vi nden U trecht vaak een op zich zelf staand  kantoor 
waar men geen rekening houdt met wat er in het veld gebeurt en men regelgeving niet 
aanpast op hoe het in  de praktijk gebruikt wordt. Een systeemspecialist kent dit nog van 
zijn periode in de regio: 
 

“Ik heb ook j aren in de regio gezeten, en dan merk je toch goed dat Utrecht een 
soort ivoren toren is.” 

 
Het gebouw De Inktpot  zoals beschreven in paragraaf 4.1.1 heeft ook wat weg van een 
ivoren t oren. B ovendien z ijn de r egiokantoren gehu isvest in meer standaard 
kantoorgebouwen, waardoor het ook figuurlijk lijkt alsof de regio’s naar Utrecht  hebben 
leren kijken. Een tracémanager vindt het niet vreemd dat Utrecht en de regio’s niet zo 
goed op elkaar aansluiten omdat de aard van het werk erg verschillend is: 
 

“Het is hier [in de regio] direct actie, schouders eronder. In Utrecht is het vaak eerst 
nadenken van wat gaan we doen, pr oberen eerst structuur aan te brengen. Hi er heb 
je die tijd niet alt ijd om structuur aan te  brengen. (…) Brandjes blussen noemen wij  
dat altijd.” 
 

De manier van werken verschilt tussen eerst denken en direct doen, waardoor het werk 
van de sy steemmanagers wellicht m inder goed aansl uit op de regi onale praktij k. 
Verschillende systeemmanagers delen de mening dat er  in Utrecht vaak wordt  gewerkt 
op de ‘ivoren toren’-manier.  Wat daarin opvalt is dat medewerkers die zowel in de regio 
als in Utrecht hebben  gewerk t, maar ook  iemand die  net nieuw is, z ich hie r meer van 
bewust zijn en dit ‘ivoren toren’-effect proberen te voorkomen. Zij erkennen dit meer en 
proberen hier zoveel mog elijk re kening me e te h ouden en  z oveel mogel ijk samen  te  
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werken met de r egio’s. Eén syst eemmanager die zowel in  de re gio als in Utrecht heeft 
gewerkt vindt dat gewerkt hebben in de regio leidt tot meer begrip: 
 

“Ik zou het eigenlijk een vereiste vinden dat een systeemmanager in ieder geval in 
de regio gewerkt h eeft of stage heef t gelopen  of mee gedraaid, zodat hi j weet wat  
voor problemen daar spelen of kunnen spelen.” 

 
Een andere systeemmanager noemt het een voordeel dat hij heeft gewerkt in de regio: 
 

“Het scheelt dat i k weet hoe dingen in de regio werken, in de praktijk. Dat leidt tot 
inzicht in het systeem en begrip voor elkaar.” 

 
Het centrale kantoor in  Utrecht wordt door d e regio’s vaak gezien als een ivoren toren. 
ProRail wordt door de medewerkers n iet al s één gezamenlijke organ isatie gezien maar  
als ‘de regio’s’  en ‘het centrale kantoor’.  Ook hie r is sprake van ee n e ilandenstructuur, 
met weinig communicatie tussen de verschillende eilanden (Weick, in Gastelaars, 2006, 
p. 179) . Om brugg en t e kun nen bouwen t ussen de eilanden h elpt het vol gens de 
respondenten w anneer de s ysteemmanagers en  sy steemspecialisten n iet al leen in 
Utrecht maar ook in d e regio hebben ge werkt. Wat verder positief wordt gewaardeerd in 
de afstemming met de regio is het meelopen met inspectie. Sinds kort i s ingevoerd dat 
systeemmanagers ti en ke er p er jaar me e moe ten m et in spectie i n de regi o. De  
systeemmanagers van de afdeling Railsystemen zijn hier actief mee bezig. Toen ik hier in 
een ov erleg bi j de afdel ing Tr einbeveiliging n aar vroeg, w erd er ech ter gelachen en  
gezegd dat di t nog nie t gebeurde. Ze wi lden he t wel gaan doe n, maar he bben he t 
hiervoor momenteel te druk. Meelopen in de regio’s is een activiteit waarbij als het ware 
preventief wordt samengewerkt. Zoals in de paragraaf ‘samenwerking andere afdelingen’ 
is besch reven, h eeft Treinbeveiliging door de aard v an h un systemen wein ig tijd om  
vooraf af te st emmen. Di t h eeft gevolgen voor de  samenwerking met de regio’s. Het 
verschil tu ssen Rail systemen en  Treinbeveiliging i s dat Treinbeveiliging de  afstemming 
met d e r egio negati ever ervaart dan Rail systemen. D oor naar bu iten t e gaan kan dit 
volgens de respondenten wel veranderen. Vooraf afstemmen met andere afdelingen leidt 
zo tot een  betere samenwerking dan wanneer systeemmanagers er pas achteraf bij zijn 
betrokken.   
   
In de regio zijn de tracémanager en de vakdeskundigen het belangrijkste contact voor de 
systeemmanagers. De tracém anager valt onder de afdeling Infra-Operatie en de 
vakdeskundige onder d e afdeling Planvorming. Het contact m et de tracéman ager werd 
door de meeste respon denten als redelijk maar niet al s optima al bestempeld. De 
systeemmanagers vi nden de  tracémanager dru kbezet ( in het inte rview me t de 
tracémanager was sprake van een 60-urige werkweek) en men zoekt elkaar alleen op bij 
problemen. De s ysteemmanagers denken da t het  conta ct met de t racémanagers beter 
zou kunnen, en langzaam wordt al getracht elkaar meer op te zoeken en te leren kennen. 
Dit proces is nog in een beginstadium. Zo zegt een systeemmanager: 
 

“Het c ontact met de v akdeskundigen is het belangrijkst, in specteurs ook steeds 
meer. Tracémanagers amper, zou meer moeten. (…) Met name bij crisis nemen we 
contact op, als er iets aan de hand is. Moet eigenlijk ook eerder kunnen.” 
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Dat er we inig c ontact is  t ussen de t racémanager e n de  sy steemmanager li jkt weinig 
gevolgen te hebben voor het werk. Volgens de tracémanager komt dat omdat het contact 
tussen de systeemmanagers en de tracémanagers formeel via de vakdeskundigen moet 
lopen. Dat men elkaar enkel opzoekt bij problemen is volgens hem ook de manier waarop 
het z ou moe ten. Ook de systeemmanagers z ien het op dez e manier, z o bl ijkt u it een  
audit: 
 

“Bij het systeemmanageroverleg wordt er steeds op gehamerd dat we meer naar de 
tracémanagers toe moeten gaan, maar dat zie ik n iet zo. De vakdeskundigen zitten 
namelijk veel dichter bij de tracémanagers, en dat werkt veel prettiger.” 

 
De tr acémanagers en  de systeemmanagers zoeken elkaar vooral o p bi j problemen. En 
tijdens cris es zij n de systeemmanagers in  hun e lement, gezien hun pro fessionele 
expertise (Gastelaars, 2006). Contact verloopt goed op de momenten dat h et nodig is, 
maar verder is er weinig contact. Dit wordt niet gezien als een probleem, omdat zowel de 
tracémanager a ls de systeemmanagers de vakde skundigen als hun  inte rmediair 
beschouwen. Het contact tussen de systeemmanage rs en  IO-re gionaal, in dit ge val de 
tracémanagers, verloopt dus via de vakdeskundigen van Planvorm ing-regionaal. En het 
contact met de vakd eskundigen wordt i n de meeste gevallen als erg goed b estempeld. 
Het contac t m et de vakdeskundigen word t maan delijks formeel af gestemd i n het 
systeemmanagementoverleg, maar ook daarn aast is er veel contact. Di t il lustreert een 
vakdeskundige tijdens een informeel praatje: 
 

“Zij [de sys teemmanagers] helpen ons me t regelgeving, en  als  we iets n iet weten 
bellen we. Ze staan zelfs voorgeprogrammeerd in m’n telefoon!” 

 
Er zijn hierin enkele uitzonderingen. Tijdens enkele observaties bij Treinbeveiliging bleek 
dat het contact t ussen een aantal systeemmanagers en enkele vakdeskundigen niet zo  
goed verloopt. Ze hebben het gevoel dat de vakdeskundigen tegenwerken en noemen de 
regio’s weerbarstig. Na ee n overleg zei een  systee mmanager het vol gende over d e 
vakdeskundigen: 

 
“Ze horen ons te steunen, maar werken alleen maar tegen. Ze moeten onze ogen en 
oren zijn in de regio, en storingen aan ons doorgeven zodat wij een oplossing kunnen 
bedenken. Echter, ze gaan elke keer zelf lopen prutsen, zodat de systemen niet meer 
op elkaar aansluiten of het alleen een tijdelijke oplossing is!” 
 

Treinbeveiliging kende in het medewerkerstevredenheidonderzoek (Lange, 2007) ook een 
lagere score toe aan de samenwerking met de regio’s dan Railsystemen. De oorzaak van 
de slechte samenwerking ligt w aarschijnlijk in  het fei t dat e r in de regi o’s veel w ordt 
gedaan met de syst emen van Treinbeveiliging, terwijl de systemen nog in ontwikkeling 
zijn door de systeemmanagers. De regio’s hebben een andere stijl van werken dan het 
hoofdkantoor, en zijn gewend snel kleine problemen op te lossen. Daarna moeten er nog 
andere afdelingen naar kijken voordat proble men of de vraag om te mogen afwijken bij 
de systeemmanagers terechtkomen. Hoewel de systeemmanagers verantwoordelijk z ijn 
voor hu n systeem, zitte n ze  achte rin de  kete n e n kunne n ze  ma ar we inig invloed 
uitoefenen. En  als ze op h et moment dat door an deren alles  is goedg ekeurd geen 
toestemming gev en, d an wordt d it door ande ren als hinde rlijk e rvaren. De  kans dat 



  

Masterscriptie Karen Weiden MSc                                            Systeemmanagers in de spotlights 44 

anderen met systemen van  Tr einbeveiliging aan  de sl ag gaan  z onder dat z e w orden 
geraadpleegd is bijgevolg groot. Railsystemen heeft hier minder last van, omdat het om 
kleinere aanpassingen gaat.  

Het con tact met de tracémanagers van IO-r egionaal verloopt o nder andere vi a de 
vakdeskundigen van Planvorming-regionaal. De sam enwerking tus sen d e 
systeemmanagers en  de trac émanagers i s mi nimaal, maar dit wordt niet als storend 
ervaren do ordat de vakdeskundige al s intermediair fu ngeert. De relati e met d e 
vakdeskundigen i s in  de meeste g evallen goed, en d e sa menwerking tu ssen de  
systeemmanagers en de regio’s is redelijk, hoewel dit door de aard van de systemen bij 
Railsystemen beter v erloopt dan bij Trei nbeveiliging. Er is vaak onbegrip tussen  de 
systeemmanagers en de regio’s, waardoor h et moeilijk is om  P roRail e nkel v anuit he t 
integratieperspectief te b eschouwen. B innen P roRail is  s prake van gr oepsvorming, ee n 
soort wij-zij gevoel  tussen  Utrech t en de regi o’s. De r egio’s hebb en het gevoel op te 
moeten ki jken n aar Utrecht, en door de verschillende w ijzen van  w erken (doen  v s 
denken) is er n iet al tijd begri p voor  elkaar. Het  di fferentiatieperspectief van M artin 
(2002) is hier van toepassing. Samenwerking tussen deze groepen is soms matig, en hier 
ontleent de term ‘eilandenstructuur’ van Weick (in Gastelaars, 2006, p. 179) dan ook zijn 
betekenis aan. Utrecht en de regi o’s k unnen als op zic hzelf staan de eilan den worden 
beschouwd. G elukkig bl ijkt het  wel  m ogelijk om bru ggen t e bouwen tussen d eze 
eilanden. Hier zijn al enkele systeemmanagers mee bezig door het delen van ervaringen. 
Wanneer de s ysteemmanagers h et w erk in de r egio’s h ebben er varen of w anneer 
systeemmanagers mee op inspectie zijn gegaan ontstaat er namelijk begrip voor elkaar. 
Zo kunnen de verschillende eilanden dichter bij elkaar komen.   

 
In antwoo rd op deelvraag tw ee n aar de kn elpunten erv aren de s ysteemmanagers d e 
complexe organ isatie die ProRail in hun oge n is als he t knelpunt waar ze  continu  
tegenaan lo pen. E r he erst een ove rlegcultuur, i edereen wil overal iets van  vinden, en  
wanneer dit niet mogelijk is voelt men zich snel gepasseerd. Dit werkt bovendien slechte 
samenwerking in de hand. Hoewel de systeemmanagers hun taak belangrijk vinden en in 
die zin  graag op het podi um staan, werkt de manier waarop f ormele besluitvorming i s 
ingericht h un hie rin t egen. De  systeemmanagers lijk en daarom, bewust of onbewust , 
meer de c oulissen op t e z oeken. D e manier waarop dit gebeurt zal in  de v olgende 
paragraaf worden besproken.  
 

4.3 Voorbereiding in de coulissen 

Hoe meer werk er door de systeemmanagers in de c oulissen wordt gedaan, hoe minder 
tijd ze op het podium hoeven door te brengen. Een goede voorbereiding in de couli ssen 
helpt ze  bovendien om e en betere voorste lling op he t podium ne er te  ze tten. Om de 
vicieuze ci rkel v an de complexe organisatie te ontdui ken wor dt daarom veel op het 
informele niveau gedaan.  
 
In de coulissen gaat het met name om de informele besluitvorming. Dit wil zeggen dat 
gewerkt wordt naar wat gedaan moet worden, en niet zozeer naar wat volgens de regels 
moet (Siebers et al., 2002, p. 24 ). Waar het op het formele niveau van de organisatie 
meer o m de f uncties gaat die nodig zi jn in  besluitvorming, gaat het op h et i nformele 
niveau meer om de personen erachter. Op het informele niveau van de besluitvorming 
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komt het vooral n eer op mensen kennen en op het opbouwen van een netwerk. ‘Elkaar 
kennen’ e n ‘elkaar we ten t e vi nden’ lijken dan ook  de  sle utelwoorden voor de  
systeemmanagers. In acht van de  twaalf interviews wordt deze informele besluitvorming 
zelfs als er g belangrijk bestempeld, en ook  uit de observaties blijkt dat men graag met 
informele contacten we rkt. Waar he t f ormele contact me t een afdeli ng sle cht kan z ijn, 
kan he t informele contact ge rust goe d verlopen met één of met enke le pe rsonen van  
diezelfde afdeling. Zo kan afstemming alsnog plaats vinden.  

De s ysteemmanagers zi en z elf twee grot e voordelen aan het hebben van  vee l 
informele contacten. Zo verloopt besluitvorming via de informele weg gemakkelijker en 
sneller dan vi a de f ormele weg. Vaak wo rdt daarom eerst informeel af gestemd met 
betrokkenen waardoor  de form ele besluitvorming een  s tuk kort er kan. Een  u itgebreide 
voorbereiding in de  coulissen ka n sneller een voorste lling op het podium to t ge volg 
hebben. Zo zegt een systeemmanager: 
 

“Als je snel iets wilt behalen , of je wilt een positief besluit krijgen, dan loopt het al 
snel door het w ereldje h een voor dat je het via de of ficiële weg geregel d kunt  
krijgen.” 

 
Een systeemmanager geeft een mooi voorbeeld van de snelheid waarmee besluitvorming 
kan gaan wanneer je me nsen van ande re afdelingen pe rsoonlijk kent. Hij sche tst ee n 
situatie waarbij hij een persoon van een andere afdeling nodig had in zijn werk, maar dat 
deze samenwerking pas goed verliep op het moment dat ze elkaar leerden kennen: 
 

“Met X daar z it i k toevalli g me e in pr oject Y, en  nu g aat het h eel vlot. O mdat je  
elkaar een paar keer persoon lijk hebt ontmoet. Maar ik weet dat ik vorig jaar een 
keer een mail heb gestuurd om te zegg en van joh, klopt dat? (…)  Ik heb het echt 
drie, vier keer na mo eten vragen. (…) Nu hebben we gisteravond nog gemaild met 
elkaar. En  hij z at toevallig ook achter z ijn mai lbox. D us ja, dat is een heel ander 
verhaal. Dus persoonlijk contact is dan toch vaak wel belangrijk.”  

 
Een andere respon dent noemt de informele contacten ook wel ‘de o lie in de moto r’. In  
figuur 4.2 heb ik dit verband weergegeven als de keuze voor een trein. De stoptrein stelt 
hier het formele proces voor , waar op v eel s tations moet w orden gestopt en overlegd. 
Omdat di t allemaal l ang d uurt en ingewi kkeld is, wor dt vak er de i ntercity genomen. 
Langs d eze informele weg gaat s amenwerking goed e n kan  er ach ter d e schermen 
relatief sn el worden afgestemd. Zo wordt de plaats van bestemm ing sneller maar ook 
met minder ergernis bereikt.  
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Figuur 4.2 Besluitvormingsproces 

 
 
 
Bovendien werken informele contacten drempelverlagend. Door nieuwe mensen te leren 
kennen, bijvoorbeeld via ove rleggen, ke nnismakingsdagen of met h et meelopen in  de  
regio, wor den deze men sen in  het v ervolg sneller opgezoc ht. Zo noem t een 
systeemmanager dat hij door e en terugkerend overleg met de regio meer mensen kent 
wat ertoe leidt dat er betere afstemming plaats vindt: 
 

“Op die manier heb je dus heel  rechtstreeks contact m et die mensen. En daardoor 
ook, omdat ze jo u go ed kenne n, voor kleine z aken h ebben w e ook h eel veel  
telefonisch contact.”  

 
Niet z ozeer de formele vergadering z elf maar de mensen di e el kaar daard oor l eren 
kennen zijn  van invloe d op goe de same nwerking. Ook zorgt het el kaar ke nnen voor  
wederzijds begrip tussen Utrecht en de regio: 
 

“Mensen van bu iten zien mensen van binnen, en mensen van binnen z ien mensen 
van buiten. (…) En dan zie je ook gewoon begrip voor elkaar.” 

 
Waar de mensen uit de regio wel eens roepen dat Utrecht een ivoren toren is, en mensen 
uit Utrecht dat ze in de regio tegenwerken, kan men dit op persoonlijke contacten anders 
ervaren. Contacten in de regio worde n zo ook gebruikt om  problemen eerd er te 
bespreken of juist om een ingang te zoeken voor contact met andere mensen in de regio. 
Bekend maakt bemind zou hier dus van gemaakt kunnen worden. De tracémanager uit 
de re gio noemt bo vendien dat h ij vee l ge mak hee ft van zijn pe rsoonlijke contacten in 
Utrecht: 
 

“Ik weet hoe de h azen lopen, ik weet wie ik w aarvoor moet hebben en dat scheelt 
erg.”  

 
Bailey (1 977) noemt dat de voorstelling op  het podium afh ankelijk is van he t we rk 
backstage. Deze niveaus zijn dus met elkaar verbonden, maar de invloed die elk niveau 
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op de b esluitvorming heeft verschilt per or ganisatie (Sieb ers et al ., 200 2). Voor het 
gevoel van de systeemmanagers ligt de nadruk van hun werk sterk op het niveau van de 
coulissen. Z oals ui t het volg ende ci taat bl ijkt wordt het podium vaak  ge zien als een 
noodzakelijk kwaad: 
 

“Vaak moet je d ingen van  te voren al  ingebed heb ben v oordat de besluitvorming 
plaats vin dt. (…) De for mele b esluitvorming is eigenlijk de allerlaatste stap in het 
proces.(…) Als je het niet op die manier doet krijg je het niet voor elkaar.” 

 
Het tweede voordeel van de informele contacten is dat mensen elkaar eerder opzoeken in 
besluitvorming. Zo was ik same n met een systeemmanager bij ee n vergadering in een 
regio. In deze vergadering kwamen zo’n vijftien mensen bij elkaar om te praten over een 
groot pr oject dat fout g elopen w as. D e sys teemmanager gaf aan dat al di e mens en 
aanwezig waren zodat  ze e lkaar leerden ke nnen waardoor de  samenwerking be ter zou 
verlopen. Bovendien zouden ze zo minder sne l geneigd zijn op elkaar te gaan schelden 
en minder snel de schuld op de collega’s af te schuiven. De rol van de systeemmanager 
was dan ook zijn gezicht te laten zien en zich bekend te maken, en daarmee te laten zien 
dat ze een beroep op hem konden doen. Door het pop petje achter de fu nctie te l eren 
kennen kan  dit le iden tot meer begrip en samenwerking. Daarbij is he t ook be langrijk 
een goed overzicht te hebben van  de i nformele contacten en  te weten w ie wel ke rol 
heeft. Dit erkent ook een andere systeemmanager met de volgende uitspraak:  

 
“Dat is wel een kwestie van, dat is wel belangrijk dat je  weet wie wat voor je kan 
betekenen in de organisatie.” 

 
Als dat eenmaal bekend i s en  j e l eert verschillende mensen kennen, dan gaat de r est 
vanzelf, aldus een systeemmanager: 
 

“Als je eenmaal een overzicht hebt van wie wat voor rol heeft in het h ele wereldje, 
dan kun je er ook weer gebruik van maken.” 

 
Medewerkers z oeken e lkaar e erder op en samen werking gaat soepeler . Hoe me er 
informele contacten men heeft met een andere afdeling, des te eerder wordt e r contact 
opgenomen ove r be langrijke zaken. Zo gee ft e en systeemmanager aan dat he t 
afhankelijk is van de persoon  achte r de  fu nctie van projectleider of ze op tijd 
ingeschakeld worden bij projecten: 
 

“Het c ontact z oeken met I nframanagement h angt w el h eel st erk af van w elke 
projectleider je hebt. En ook daar merk ik weer dat als je  die personen kent, dat je 
toch anders met elka ar om gaat dan wann eer je vreem den voor elkaar ben t. We 
worden er dan veel eerder in gekend.” 

 
De systeemmanagers voelen z ich mi nder sn el gepas seerd w anneer ze gebru ik kunnen 
maken van persoonlijke contacten. Hoe meer contacten een systeemmanager heeft met 
andere afdelingen, des te b eter gaat de sa menwerking. N iet voor n iks gaf een n ieuwe 
systeemmanager in het interview aan hier werk van te willen maken: 
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“Wat ik sowieso ga doen is de organisatie wat beter leren kennen. De juiste mannen 
weten te bereiken. En het is gewoon een vrij complexe organisatie.” 

 
Omgekeerd geldt dit overigens ook. Opvallend is  namelijk dat er tussen IO-centraal en 
de systeemmanagers vrijwel niet wordt gecommuniceerd in de coulissen. Formeel gezien 
verloopt de samenwerking tussen hen slecht, maar dit wordt niet omzeild door informeel 
contact met elkaar op te nemen. De co mmunicatie li jkt hier op al le fronten st il te zij n 
gelegd, wat he t uitvoeren van de  werkzaamheden e n he t ve rbeteren van de 
samenwerking in de weg staat.  

Hoewel de organ isatie als complex wordt erv aren, vin den de meeste 
systeemmanagers hu n we g we l op ee n ande re manie r. In de  couli ssen kan erg ve el 
voorwerk worden gedaan, en dan is het vooral een kwestie van de juiste mensen kennen 
en gebruik te maken van informele contacten. Wat een systeemmanager daarom vooral 
moet kunnen is netwerken. Heeft hij eenmaal een netwerk opgebouwd, dan kan formele 
besluitvorming ui teindelijk ve el sneller gaan  en z oeken b etrokkenen elkaar e erder op. 
Ook het aantal jaren bij ProRail kan hierbij uitmaken, omdat het tijd kost een netwerk op 
te bouwen. S ysteemmanagers l ijken z o de n adelen van h et podium in de coulissen te  
omzeilen. In de volgende p aragraaf z al h et niveau van de  kl eedkamers w orden 
besproken, of beter gezegd: de afwezigheid ervan.  
 

4.4 Het ontbreken van de kleedkamers 

Hoewel de coulissen veel persoonlijke aspecten kennen, gaan relaties in de kleedkamers 
een n iveau di eper. Rel aties di e hier w orden aan gegaan z ijn niet per definitie 
belangengebonden zoals op het podium en i n de coulissen het geval is. Het gaat hier in 
de eerste plaats om een band tussen mensen en om vertrouwen (Siebers et al., 2002, p. 
24). Op dit niveau heb ik e chter weinig gevonden. Dit kan twee dingen betekenen. Ten 
eerste kan  dat kom en doordat ik w einig heb meegem aakt op het kleedka merniveau. 
Doordat ik op een  an dere ka mer z at d an de systeemmanagers h eb ik wei nig 
vertrouwelijke gesprekken op kunnen v angen. Na tuurlijk heb ik de nodige 
koffieautomaatgesprekken gehad  en opge vangen, en heb ik  we l wat ande re 
vertrouwelijke g esprekken opg evangen. Maar de echte kleedkamergesprekken h eb ik 
wellicht gem ist. D it kan te n tweede ook betekenen dat er  weinig gebeurt op het 
kleedkamerniveau. Zo geeft ee n syste emmanager aan  de e ne kan t aan  h et 
kleedkamerniveau belangrijk te vinden in zijn werk:  
 

“Ik vin d h et belangri jk dat  h et vooral ook gezel lig is. (..)  Ik vind het gewoon 
belangrijk dat je het niet alleen over werk hebt.” 

 
Aan de andere kant geeft hij aan dit in zijn werk soms te missen: 
 

“Ik probeer ook  interesse te tonen in elkaar. Dat mis ik ook wel een beetje in deze 
organisatie. De een heeft dat wat meer of minder, dat zal al tijd wel zo zijn, maar, 
stel ook die mens eens voorop.” 

 
Het lijkt er wel te zijn, maar heel sterk aanwezig zijn de kleedkamers niet. In de meeste 
gevallen w erd in  informele g esprekken zoals afdel ingsborrels bove ndien veel  over h et 
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werk gespr oken. Dez e w erden overi gens ti jdens w erktijd geh ouden, omdat e r an ders 
slechts een  tien de komt volg ens een  in gewijde. E en in formant gaf een  volgende 
verklaring voor deze afwezigheid van vertrouwelijkheid: 
 

“Het z ijn én  hele technische mensen, én  het z ijn mannen. Er l ijkt daardoor wei nig 
behoefte te zijn aan vertrouwelijke gesprekken.” 
 

De toegang tot de kl eedkamers was voor mij dus beperkt en bovendien l ijkt er wei nig 
behoefte te zijn aa n ve rtrouwelijke ge sprekken. Dit h eeft voor mij nie t voldoe nde 
gegevens opgeleverd om uitspraken over de kleedkamers te kunnen doen. 
 
Het werk van de  systeemmanagers spe elt zich  voorname lijk af op het nive au van he t 
podium en de couliss en. Zov eel m ogelijk werk verri chten in de coul issen heeft zij n 
voordelen voor de systeemmanagers. H oewel de syst eemmanagers dit zonder 
uitzondering al s een  prettige werkwijze beschouwen, zitten er ook een  aan tal nadelige 
kanten aan. De coulissen en het podium sluiten niet naadloos op elkaar aan. In de laatste 
paragraaf zal daarom dit ‘gat’ tussen het podium en de coulissen worden geduid. Ook zal 
worden i ngegaan op  de consequenties d ie di t met zi ch m eebrengt voor de 
systeemmanagers.  
 

4.5 Tussen podium en coulissen vallen 

Vertrouwen op processen in de coulissen heeft veel voordelen maar  ook enkele nadelen 
voor de systeemmanagers. Dit zijn zaken waar de systeemmanagers telkens weer tegen 
aan lopen tijdens hun werk. In deze paragraaf zullen deze nadelen worden belicht. 
 
Het eerste nadeel ligt, zoals in paragraaf 4.1.2 besproken, in de onduidelijkheid omtrent 
de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden die de systeemmanagers hebben. Uit 
de analyse blijkt dat systeemmanagers nog op  zoek zijn naar de grenzen hiervan. Waar 
ligt die gren s, of  om  in ProR ail-taal te sp reken: ‘waar b en ik van’? Ove r hoe  ve r deze 
verantwoordelijkheden, taken  en  bevoe gdheden rei ken, vers chillen de meningen 
namelijk. Z o vi nden een  aan tal systeemmanagers d at je de verantwoordelijkheid daar  
moet neerleggen waar het hoort. Een voorbeeld hiervan is het volgende citaat: 
 

“En dan nog kan men besluiten dat niet te contracteren, om wat voor reden dan ook. 
Dat kan. Maar daar gaan we verder niet over, daar zijn zij van, ik niet.” 

 
Naar zij n mening moet j e je al s syst eemmanager verantwoordelijk voelen,  maar dit 
houdt op zodra een andere afdeling het oppakt. Andere systeemmanagers zijn weer van 
mening dat je over de afdelingen heen moet kijken en je verantwoordelijk moet voelen 
voor het ProRail-belang: 
 

“Ik voel mi j verantwoordel ijk voor  mijn eigen systeem, maar ook voor wat ProRail  
doet. De vraag of dat goed is laat ik in het midden.” 

 
Dit bleek ook tijdens een informeel praatje met een systeemmanager op weg naar het 
station. Hierin vertelde hij dat een systeemmanager in p rincipe altijd in het belang van 
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ProRail als  organ isatie handelt. Het proble em w as ech ter volgens h em dat  je daar 
standaard op wordt afg erekend. In het ProR ail-belang handelen gaat namelijk ten koste 
van de ei gen doel stellingen, en  deze werden zo niet behaald. Volgens hem word je in 
deze organi satie zo op je eigen  res ultaten af gerekend, dat het  resul taat is dat d e 
systeemmanagers niet meer in het belang van ProRail gaan handelen en niets meer voor 
een andere afdeling willen doen. Het resultaat is dat mensen gaan zorgen dat in elk geval 
hun eigen straatje schoon is. Ook een systeemspecialist noemt dit aspect. Hij geeft aan 
tegenwoordig huiverig te zijn voor het helpen van een andere afdeling: 
 

“Soms weet ‘ie n iet eens dat ik  het doe voor h em, maar dan los ik het op voor hem 
en later krijg ik het weer op m’n bordje want dan heeft het geld gekost. En dan krijg 
je van wie heeft dat besloten, want dat blijkt nu ineens drie miljoen extra te kosten 
of zo. ”  

 
Degenen die bijgevolg spreken van een afrekencultuur, geven aan dat het leidt tot meer 
voorzichtigheid en het beter afbakenen van het eigen werkterrein. Er lijkt dan sprake  te 
zijn van minder verantwoordelijkheidsgevoel voor het algemene ProRail-belang. Volgens 
een systeemspecialist was di t vroeger and ers, en wa s men vanuit de oude NS-tijd 
gewend altijd in het bedrijfsbelang te handelen. In die tijd bekeken de medewerkers de 
organisatie dus m eer vanuit het integratieperspectief. Doordat enkele respondenten nu 
het idee hebben van een afrekencultuur binnen de organisatie, bezien zij de organis atie 
meer ged ifferentieerd en als  losse ei landen (Martin, 2002). Binnen dit ei land doet men 
zijn werk. He t af bakenen van de  ve rantwoordelijkheid is  v oor s ommigen d aarom 
belangrijk, omdat ze het gevoel hebben dat wanneer ze werk voor andere ‘eilanden’ doen 
ze daarop direct worden afgerekend. De nieuwe zakelijkheid binnen ProRail staat hiermee 
haaks op de voor malige sterk inhoudelijke gerichtheid. Interne belangentegenstellingen 
worden in de n ieuwe organisatie v ergroot, zoals tu ssen I O-centraal en  d e 
systeemmanagers het geval was. Zogauw het kan trekt men zich dan op zijn eigen eiland 
terug.  

Elke regel kent natuur lijk u itzonderingen. Een enkeling is het e r name lijk n iet mee 
eens dat er een afrekencultuur heerst binnen ProRail. Zo gaven twee systeemmanagers 
aan dat er helemaal geen sprake is van een afrekencultuur, en dat he t juist prettig zou 
zijn wanneer er meer werd afgerekend op resultaten: 
 

“Prima, laten we dat [afrekenen] maar eens doen. Ik ben er voorstander van dat je 
op resul taten wordt af gerekend. (..) D us ik  vi nd h elemaal n iet dat i n di t bedrijf 
sprake is van een afrekencultuur, zelfs te weinig!”  

 
Het merendeel van de  re spondenten was we l van me ning dat e r sprake was van 
afgerekend wor den op r esultaten. T ijdens de observaties en de interviews zag ik drie 
manieren waarop ze  m et dit ge voel van e en afrekencultuur omgingen, name lijk 
indekken, af schuiven en een ande r nie t du rven w ijzen op vera ntwoordelijkheden. 
Allereerst was men bezig met zichzelf in te dekken om dit te vermijden. Zo pro beerden 
de systeemm anagers de regelgeving v aak zowe l jur idisch als kwalitatief af  te dekken. 
Zoveel mogelijk ‘vol gens de krac ht van de wet’, zodat ze ni et op  fouti eve r esultaten 
konden worden afgerekend. Lees- en hanteerbaarheid van richtlijnen kwamen daarmee 
soms op d e tw eede plek. Dit v aak tot er gernis van an dere af delingen, di e an dere 
belangen hebben en dit juist als een beperking van de handelingsvrijheid ervaren. 
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Een twe ede manier om  nie t te  worden af gerekend is door he t af schuiven van  
verantwoordelijkheden. Zo vindt een systeemmanager dat anderen dit vaak doen: 

 
“Dan zal ik moeten gaan zeggen, dat is van die en dat is van die. Dat doe ik niet. Ja, 
dat gebeurt hier veel, er worden heel veel verantwoordelijkheden afgeschoven in zijn 
algemeenheid.” 
 

Enkele sys teemmanagers ervaren bovendi en dat anderen  r egelmatig tak en op de 
systeemmanagers af schuiven. Dit is ook e en ge volg van hu n pla ats achte rin in de  
besluitvormingsketen. Zij krij gen soms de  indruk dat andere afdelingen hun ro l als 
systeemmanager zien als ‘afvalputje’: 
 

“Systeemmanagers z ijn een  soo rt af valputje: oh, zeggen  ze da n, daar i s de 
systeemmanager van en dus verantwoordelijk.” 

 
Als l aatste blijkt dat de s ysteemmanagers nog nie t h un weg he bben ge vonden in he t 
omgaan met dit nieuwe resultaatgerichte werken. Het is namelijk nog niet gebruikelijk en 
het wordt zelfs als moeilijk ervaren om elkaar te wijzen op verantwoordelijkheden: 
 

“Je mo et de v erantwoordelijkheid n eerleggen bij degene waar  het van i s. (..) We  
hebben de neiging om het dan zelf maar te gaan regelen, in plaats van de  ander te 
gaan aanspreken op dat hij het had moeten regelen.”  

 
Slechts é én respon dent ge eft aan  d at h ij an deren me er aan spreekt sin ds er 
resultaatgericht wordt gewerkt. De meeste respondenten geven aan dit wel belangrijk te 
vinden en willen dit meer gaan doen.  
 
Hieruit blijkt dat de verantwoordelijkheid van de systeemmanagers niet altijd duidelijk is. 
De grenzen worden nog afgetast, en de respondenten hebben niet helder voor ogen wat 
exact hun ve rantwoordelijkheden, hun take n e n hu n bevoegdheden zijn.  So mmigen 
hebben het ge voel van e en af rekencultuur, waardoor een eilandenstructuur ontstaat. 
Men is v oorzichtig geworden in he t handelen in het algemene ProRail belang. U it vrees 
om afgerekend te worden op resultaten z ijn de systeemmanagers bovendien bezig met 
zichzelf in te dekken. Ook wordt er vaak geprobeerd verantwoordelijkheden op anderen 
af te schuiven, zodat z e er zelf vanaf zijn. Dit gebeurt wederzijds: naar het idee van de  
systeemmanagers wet en andere afdel ingen ook  ni et precies wat de 
verantwoordelijkheden van de systeemmanagers zijn, waardoor ze vaak worden gebruikt 
als ‘af valputje’. Wat al s l aatste h iermee i n con trast s taat, i s dat z e elkaar n iet du rven 
aanspreken op veran twoordelijkheden. Het veranderingsproces van  de organisati e, “De 
Nieuwe Koers”, i s nog volop i n gang. Daarom i s het ni et vr eemd dat d e 
systeemmanagers aan  de n ieuwe z akelijkheid mo eten w ennen e n aan h et feit dat dit 
interne belangentegenstellingen met zich meebrengt.  
 
De invulling van hun functie is dus niet duidelijk en dit heeft zoals hierboven beschreven 
een aantal consequenties. Maar daarnaast wordt e r we inig aa n gedaan om deze 
verantwoordelijkheden wé l duidelijk t e ma ken. De ze verantwoordelijkheden l iggen 
namelijk op h et formele niveau, e n deze on duidelijkheden w orden in  stand gehouden 
doordat men gaat werken in  de coulissen als  het op het podium niet meer duidelijk is.  
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Het probleem van de coulissen in die z in is dat informele rollen niet z ijn vastgelegd en 
dat er ook geen voorgesch reven deelnemers zi jn ( Siebers et al ., 2002, p. 27). In  d e 
coulissen is  he t daardoor niet nodig te we ten wie er formee l moet worde n be naderd, 
maar zo blijft het onduidelijk welke rol len er formeel voor alle partijen  zi jn weggelegd. 
Dit geldt met name voor de formele samenwerking met andere afdelingen. Hier is weinig 
over vastgelegd, en veel respondenten vinden het erg ad hoc verlopen. Een aantal maal 
is genoemd dat in de samenwerking met andere  afdelingen niet procedureel is geregeld 
wie wanneer contact moet opnemen: 
 

“Tot nu toe is het nog dat oude hokkerige he. Als je iets hebt waar mogelijk voor hun 
een aspect aan zit dat belangrijk voor ze is, dan bel je, maar dan ook weer, er is niks 
procedureels ger egeld. Dus j e bouwt op je pers oonlijke c ontacten di e je h ebt met  
zo’n afdeling.” 

 
Om toch goed processen te kunnen a fstemmen wordt e r vaa k gebouwd op de 
persoonlijke contacten die er bestaan met zo’n afdeling, zodat ze er op de een of andere 
manier toch  bij betrokken z ijn. Onduidelijke formele processen w orden z o in  stan d 
gehouden, omdat men h et toch wel re gelt in de  coulis sen e n het daardoor nie t nodig  
vindt processen op het podium op ee n juiste manier in te  vullen. Bij ee n gebrek aan de 
juiste informele contacten zullen mensen zich bovendien nog steeds gepasseerd voelen.  

Een voor beeld i s de telef onische wachtdienst van de syst eemmanagers. Er is  een 
wachtdienst in gesteld waarbij de systeemmanagers o m de be urt een noodtelefoon bij 
zich moet en dr agen. Als de regi o’s bu iten k antooruren problemen met een  systeem 
hebben dan kunnen zij deze telefoon bellen om ondersteuning van de systeemmanager 
te krijgen. Form eel gezien i s di t een  kl antvriendelijk in strument d at n aar de  r egio’s 
uitstraalt dat de systeemmanager s ten al len tijde voor ze klaarstaan. “Jullie probleem is 
ons probleem”, is wat Utrecht hiermee wil  zeggen. Volgens de systeemmanagers wordt 
hier ech ter w einig op geb eld, o mdat formeel gez ien eer st een aa ntal an dere mensen 
gebeld kunnen worden, zoals de vakdeskundigen en inspecteurs in de regio’s. Zij staan 
dichter bij het werk in de regio, en wanneer rechtstreeks naar de systeemmanager wordt 
gebeld dan  worden e nkele sta ppen overgeslagen i n de h ierarchie en ku nnen dez e 
partijen zich gepasseerd voelen. Bovendien werkt dit formele instrument niet omdat men 
gewend is op informele contacten te bouwen. Als de regio toch contact op wil nemen met 
de s ysteemmanagers, dan g ebeurt di t vaak r echtstreeks naar de bet reffende 
systeemmanager via zijn mobiele nummer. De noodtelefoon wordt met andere woorden 
door de i nformele c ultuur maar z elden g ebruikt, h oewel h et de u itstraling van 
klantvriendelijkheid op formeel niveau blijft behouden.  

 
Samenwerking berust nu vaak op toevalligheden en op hoe goed iemand is in netwerken. 
‘Wie ken ik in deze organisatie’? is zo veel meer een vraag dan ‘wie moet ik hier formeel 
voor benaderen?’. Hierdoor bl ijft he t onduidelijk wat  d e eigen ve rantwoordelijkheid en 
taken zijn en hoe samenwerking formeel zou moeten verlopen. Informeel zijn dergelijke 
processen weinig transparant, waardoor taken niet of juist dubbel worden gedaan. Er is 
te weinig inzicht in om dit van elkaar te kunnen weten. 
 
Uit deze paragraaf blijkt dat hoewel het in de ogen van de systeemmanagers vooral een 
voordeel is dat veel informeel wordt afgestemd, hier ook nadelen aan kleven. Zo blijven 
de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de systeemmanagers onduidelijk. 
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Door de  n ieuwe z akelijkheid van  de org anisatie h eerst er on duidelijkheid of  e r mo et 
worden gehandeld in het algemene belang van de organisatie of dat enkel de eigen taken 
moeten worden gedaan. Men durft niet teveel af te wijken van de eigen taken, omdat het 
idee leeft dat er sprake is van een afrekencultuur. Dit heeft drie gevolgen, namelijk dat 
de sys teemmanagers zi ch gaan indekken, v erantwoordelijkheden afschuiven, maar dat 
ze tegelijkertijd anderen nog niet du rven aan  te spreken op tak en die n iet (goed)  z ijn 
uitgevoerd. De i nvulling van  de fu nctie is d us nog on duidelijk in de ogen van de 
systeemmanagers. Om toch hun take n uit  te  kunnen voe ren, gaan ze veel op he t 
informele niveau werken. Processen op di t niveau zijn m inder transparant, waardoor er 
weinig inzicht is in de communicatie die plaats vindt. Hierdoor wordt de onduidelijkheid in 
stand gehouden, en blijven verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden onvoldoende 
uitgekristalliseerd. Ook hier is sprake van een soort vicieuze cirkel.      
 
In het volgende hoofdstuk zullen de voorgaande hoofdstukken worden samengevat en de 
vragen uit het eerste hoofdstuk beantwoord worden. Vervolgens zullen er op basis van 
literatuur enkele aanbevelingen worden gedaan om de huidige situatie te verbeteren. 
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An organization becomes complex when no one can sensibly and comprehensively 
account for all of it. 

 
Barbara Czarniawska-Joerges 

 
 
 
5.  Na de voorstelling 
 
In dit la atste hoofdstuk van dit on derzoeksrapport zal op basis van de resul taten zoals 
beschreven in het voorgaande hoofdstu k een conclusie worden gegeven. Vervolgens zal 
terugkoppeling pl aatsvinden m et de vraagstelling u it h oofdstuk 1. Dit  zal als laatste 
gevolgd worden door aanbevelingen op basis van de resultaten en de literatuur.   
 

5.1 De kluts kwijt 
In deze paragraaf  zal worden b eschreven hoe de sys teemmanagers de v erandering 
hebben ervaren en wa t de  kne lpunten zijn waar de systeemmanagers in de nieuwe 
functie tegen aan zijn gelopen. 
 
 
5.1.1 Het probleem van de vele handen  
Binnen ProRai l zi jn verschillende veranderingen i ngezet. In dit onderzoek h eb ik me 
geconcentreerd op de nieuwe functie systeemmanager. De systeemmanager moet in de 
nieuwe fun ctie h andelen bi nnen de context die an dere ve randeringen t eweeg h ebben 
gebracht. Door de ni euwe organi satie-inrichting is P roRail verkokerd en complex 
geworden. De systeemm anager mo et hie r mee o m kunnen gaan. De rol van de 
systeemmanager is  namelijk kaderstellend; zij moeten productspecificaties voor andere 
afdelingen binnen Inframanagement opstellen. Daarnaast moeten ze de gangen van deze 
productspecificatie als het ware door de orga nisatie h een volg en en  e valueren. In  de  
meeste gevallen betekent dit dat de systeemmanagers moeten wachten op het init iatief 
van andere af delingen. Wanneer andere afdelingen afwi jkingen zi en, moeten zij op de 
systeemmanagers afstappen. De rol van de systeemmanagers is daardoor in een soort 
spagaat t erecht g ekomen: enerzi jds zi jn ze kaderstellend voor an dere afd elingen, en  
anderzijds moeten ze zich in de  processen van deze andere afdelingen mengen en erop 
vertrouwen da t andere a fdelingen a fwijkingen zullen melden. Hun werkzaamheden z ijn 
op deze manier vervloch ten met v rijwel al le afd elingen bi nnen de b edrijfseenheid 
Inframanagement en af delingen bin nen a ndere be drijfseenheden. De  voornaamste 
conclusie van dit onderzoek is dat de systeemmanagers moeite hebben met deze nieuwe 
rol in een complexe organisatie om te gaan. Zij weten zelf niet wat hun rol is en hoe zij 
die moeten nemen, en andere partijen hebben er moeite mee ruimte te maken voor de 
systeemmanagers en hun rol te erkennen. 
 De systeemmanagers l open tegen de co mplexiteit van de formel e o rganisatie aan. 
De complexiteit uit zich op verschillende manieren. Het begint al bij de fysieke inrichting 
van het gebouw ‘De Inktpot’, die gesloten en desoriënterend aandoet. Ook de gewoonten 
van ProRailers om alles af te korten draagt hier aan bij. Binnen de twee afdelingen van 
de systeemmanagers is bovendien sprake van  een gedeelde soort h umor en een groot  
belang dat wordt gehecht aan technische expertise. Voor een nieuwe medewerker, een 
collega van een andere afdeling of een buitenstander kost het enige tijd en moeite met 
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deze com plexiteit om t e gaan. Er varen m edewerkers zi jn daarenteg en dermate 
ingeburgerd dat ze moeite hebben in de verandering mee te gaan. Voor zowel nieuwe als 
voor ervaren medewerkers werkt de fysieke complexiteit in die zin belemmerend en heeft 
het de verandering tegengewerkt. De systeemmanagers zijn nog bezig hun nieuwe rol in 
het theater te verwerven.  
 Ten tweede komt de complexiteit tot ui ting in de manier waarop Pr oRail, met name 
de b edrijfseenheid Inf ramanagement, is i ngericht. De  af delingen moet en el k 
verschillende inhoudelijke bijdragen le veren aan hetzelfde proces. De systeemmanagers 
hebben het gevoel dat er een sterke overlegcultuur heerst, waarbij processen door veel 
partijen moeten worden goedgekeurd en iedereen graag zijn zegje wil doen. Het podium 
waarop de systeemmanagers moeten opereren kent teveel hoofdrolspelers, en niemand 
is bereid de bijrol te spelen. De systeemmanagers ervaren dan ook dat een andere partij 
zich snel gepasseerd voelt wanneer vergeten wordt deze partij te raadplegen. Andersom 
geldt dit oo k; de s ysteemmanagers k rijgen r egelmatig het ge voel d at zi j niet wor den 
betrokken b ij de werkzaam heden van andere  afdelingen. Ande ren afde lingen vinden 
regelgeving na melijk b elangrijk, m aar vooral vooraf en op papier. Op mo menten van  
crises spelen z ij een  kleine rol . En op mom enten dat  er geen cri ses i s, kunnen andere 
afdelingen de voorschrijvende rol van d e syst eemmanagers al s beperkend en lastig 
ervaren. He t gevoel n iet seri eus te worden genomen en  te worden overgeslagen zorgt 
ervoor dat samenwerkin g on der druk komt te  staan. Het po dium van de 
systeemmanagers bestaat uit in gewikkelde en tr age process en, w aar zij een  weg in 
moeten vinde n zonde r ande ren te gen he t hoof d te s toten. Er  is hier sprake  van e en 
vicieuze c irkel, de complexiteit van de organisatie zoals deze formeel is ingericht houdt 
zichzelf in sta nd. Omdat hun kaderstellende rol bovendien maakt dat zij b ij afwijkingen 
van hun product pas  als laatste partij  worden geraadpleegd, kri jgen zij  het gevoel dat  
anderen hun rol bagat elliseren w aardoor zij hu n werk nie t goed kunn en doen. Te gen 
deze co mplexiteit l open de systeemmanagers telkens w eer aan en z e h ebben moeit e 
hiermee om te gaan.  Dit is het zwakke punt van de  syste emmanagers, het kne lpunt 
zoals in de vraagstelling is geformuleerd.  
 
5.1.2 Ei landencultuur 
Samenwerking met ande re afde lingen z oals formeel is bepaald in de p rocesplaat IM 
(Bauer, 2007)  verloopt door stroperige pr ocessen d erhalve mo eizaam. Met  n ame 
samenwerking m et de  a fdeling Infra-Operatie centraal verloopt  slecht. Beide partijen  
hebben het op bepaalde momenten formeel gezien voor het zeggen, maar beiden hebben 
moeite di t van  de an der te  acc epteren. M achtsafhankelijkheid is h ier mo eilijk. O ok 
hebben de afdelingen andere doelen die el kaar tegenwerken, en beid e parti jen trekken 
zo aan een andere kant van hetzelfde duivelselastiek.                     
De systeemmanagers hebben het gevoel dat IO-centraal tegenwerkt in het realiseren van 
een hoge kwaliteit van hun systeem, en omdat de systeemmanagers zich zeer betrokken 
voelen bij hun systeem, trekken ze zich dit persoonlijk aan. Verwachtingen worden door 
beide partijen onvoldoende uitgesproken, en van beide kanten is ergernis ontstaan. Een 
negatieve spi raal is  he t ge volg en de  com municatie is  v erstomd. Samenwerking m et 
andere afdelingen bin nen ProRail is vooral lasti g voor de syst eemmanagers van 
Treinbeveiliging. D e aard van hu n systemen maakt h et mo eilijker om vo oraf af te 
stemmen me t andere afd elingen, en vaak worden z ij e r pa s l aat bi j gehaald als er 
problemen zijn. Dit maakt samenwerking lastige r. Zowe l Tre inbeveiliging als  
Railsystemen zien wel de noodzaak van samenwerking, en zij bevinden zich dan ook in 
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een l eerproces en p roberen meer con tact t e zoeken met andere a fdelingen. Omdat d e 
systeemmanagers h un ei gen v erantwoordelijkheden en be voegdheden niet helemaal 
duidelijk in beeld hebben, vin den zij  het l astig te  be palen we lke a fdeling z ij wanneer 
moeten betrekken bij hun werk. Contact zoeken met andere afdelingen gebeurt daarom 
nu nog e rg ad hoc. Tre inbeveiliging krijg t bovendien het g evoel dat initi atief tot 
samenwerking enkel van hun kant komt. De samenwerking met de regio’s gaat redelijk 
goed, h oewel h ier eenzelfde verschil is  waar te n emen tu ssen Tr einbeveiliging en 
Railsystemen. Daarnaast is er sprake van versch illende eilandjes omdat de manier van 
werken van de regio’s anders i s d an de manier van  werken in Utrech t. Bi j de eers te 
bestaan de activiteiten  uit achteraf reparere n, terwi jl dit b ij de l aatste b estaat ui t het  
vooraf u itdenken van beleid. Om deze e ilanden t e overb ruggen word t nu geprobeer d 
begrip voor elkaar te krijgen door het delen van ervaringen, en dit lijkt te helpen.  

De systeemmanage rs lope n vo ortdurend aan  t egen de  complexe or ganisatie die 
ProRail in hun ogen is. De organisatie is groot en hiërarchisch ingericht, en is bovendien 
een matrixorganisatie. V oor de s ysteemmanagers i s e en nieuwe f unctie g ecreëerd d ie 
nog n iet li jkt t e zi jn ing ebed in  de organ isatie. Intern zijn de afde lingen van  elkaar 
afhankelijk, maa r de af delingen werken  n og vaak als eilan djes. Va nuit het 
differentiatieperspectief van Mart in (2002) is er sprake van subculturen binnen ProRai l, 
waarvan Trei nbeveiliging en  Railsyst emen er tw ee z ijn. De ver schillen tussen all e 
eilandjes v ertragen e n bemoeilijken d e b esluitvorming voor de s ysteemmanagers en 
maken he t last ig hu n werk te kunnen re aliseren. In dit onderzoek staan de 
systeemmanagers in de spotlights, maar op het podium is het ingewikkeld een plekje te 
verwerven. Om toch het werk te kunnen uitvoeren schitteren ze daarom in de coulissen. 
In de volgende paragraf komt aan de orde op welke manier de systeemmanagers met de 
knelpunten van de complexe organisatie omgaan.  

5.2 Een goede voorbereiding is het halve werk 
Uit bovenst aande i s gebleken dat de sy steemmanagers op het podium moe ite he bben 
met de  stroperige en c omplexe or ganisatie. Dit  w eten z e te omzeilen door vee l 
voorbereidingen te treffen in de coulissen. In deze paragraaf zal aan de orde komen hoe 
dit in zijn werk gaat. 
 
In de coulissen wordt gewerkt door middel van informele contacten om de voorstelling op 
het podium zo goed mogelijk te laten verlopen (Siebers et al., 2002, p. 24). Het voordeel 
hiervan v oor de syst eemmanagers i s dat go edkeuring voor hun regel geving eerder is 
geregeld en dat  ze snel ler op de hoogte zijn wanneer andere afdelingen willen afwijken. 
Processen g aan sneller wanneer de systeemmanagers de juiste men sen kennen en 
gebruik make n van de ze inf ormele contacte n. Hun  rol in formele besluit vorming is  
bovendien klei n en  als  regelgevers komen  z e vaak ac hteraan in  de f ormele k eten. 
Informele contacten berusten veel minder op de hiërarchie van de organisatie en op de 
formele k eten, waardoor syst eemmanagers z ich in d e couli ssen seri euzer genomen en  
minder gepasseerd voelen. De keten op het podium heeft in de coulissen zo bezien meer 
de vorm van een  netwerk. R elationele vaardi gheden k unnen aan wenden en ku nnen 
netwerken zijn voor een systeemmanager dan ook zeer belangrijke competenties. En de 
ene s ysteemmanager heeft di t meer on twikkeld dan de ander. Voorbereiding in de 
kleedkamers, w aarop vertrouwen tu ssen m ensen i n pl aats van  tu ssen f uncties van  
belang is, heb ik weinig waargenomen. Hierbij moet ik opmerken dat de toegang hiertoe 
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voor mij als onderzoeker beperkt was. Uit datgene wat ik heb waargenomen lijkt het dat 
persoonlijke relaties zakelijker zijn.  

Hoewel alle  drie ni veaus voorkomen in organ isaties, kan de n adruk die er op ligt 
verschillen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de systeemmanagers met name de nadruk 
leggen op de coulissen, om o p die man ier me er te kunnen berei ken op korte  
podiummomenten. De kleedkamers lijken slechts een kleine rol te vervullen.  
  

5.3 Waar ben ik van? 
Hoewel de systeemmanagers zich goed lijken te redden in de coulissen, kleven er enkele 
nadelen aan het we inig ge bruiken van he t podium. Deze  laatste  conclusie  zal in de ze 
paragraaf besproken worden.  
 
Systeemmanagers vinden de werkzaamheden zoals ze formeel bepaald zijn lastig. Het is 
voor hen niet duidelijk wie de opdrachtgever is, aan wie ze moeten rapporteren, met wie 
ze moeten samenwerken en op welk moment ze dit moeten  doen. Kortom, de invulling 
van de functie is onduidelijk voor de systeemmanagers. In de coulissen wordt dit omzeild 
en v erlopen de w erkzaamheden goed. Er kleeft ech ter één maar aan , en  d at i s dat  
werken i n de coul issen d e onduidelijkheid op het podium in stand houdt. De 
systeemmanagers z ijn verd eeld over d e m ening of  er al  dan  n iet spr ake i s van  een  
afrekencultuur binne n ProRail. Wanneer de  bril van he t fragmentatie perspectief van 
Martin (2002) wordt opgezet, dan wordt ook duidelijk dat er enkele verschillen bestaan 
tussen de systeemmanagers onderling.  

Diegenen die vinden dat er sprake is van een afrekencultuur, hebben de neiging zich 
in te gaan dekk en. En  aangezi en de s ysteemmanagers re gelgevers zijn, bestaat dit 
indekken uit het produceren van veel papier, wat andere afdelingen zien als het inperken 
van hu n handelingsvrijheid. Ook neigen ze  soms naar he t afschuive n van  
verantwoordelijkheden op ande re afdelingen. Het aanspreken van andere afdelingen op 
hun verantwoordelijkheden vinden ze aan de andere kant nog moeilijk. De relatie van de 
systeemmanagers t en opz ichte van  an dere af delingen bl ijft hi erdoor on duidelijk, en  
omdat veel ach ter de schermen plaatsvind t is er weinig inzi cht in de  werkwijze. 
Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken blijven op deze manier vaag. In ProRail-
taal is het onduidelijk ‘waar de systeemmanager van is’.  

Bovendien kan de  manier van w erken v oor de organi satie een nadeel zi jn, onder 
andere omdat h et betekent dat n ieuwkomers moeilijker ku nnen socialiseren, e n dat 
veranderingen slechts lukken als het informeel geregeld wordt. Het integratieperspectief 
van Joanne Martin (2002), waarin de rol van de systeemmanager ingebed binnen ProRail 
zou moeten zijn , is nog moeilijk te z ien. Binnen ProRail is vanuit de syst eemmanagers 
bezien geen sprake van één gedeelde cultuur.  

 

5.4 Achter de gordijnen schijnt de zon 
Systeemmanagers be vinden zi ch nog i n een  l eerproces, w aarin de gr enzen van  de  
nieuwe functie voor h un gevoel niet du idelijk z ijn vastgesteld. Hierdoor kri jgen ze voor 
hun gevoel we l verantwoordelijkheden, maar n iet de  bevoegdheden. Ze  hebben we inig 
middelen om anderen te sturen in de richting die zij wensen. Bovendien is de organisatie 
groot en voor de systeemmanagers moeilijk te doorgronden. De complexiteit die gepaard 
gaat met de nieuwe functie van de systeemmanagers is daarom dusdanig groot, dat er 
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niet één pasklar e opl ossing voor bestaat. Dat er  iets moet geb euren z odat 
systeemmanagers be ter k unnen functio neren in hun n ieuwe functie, is e chter wel 
duidelijk. D aarom zal ik i n d eze p aragraaf enkel e aanbevel ingen doen, di e de 
systeemmanagers en het management wellicht op weg kunnen helpen.  
 
Erkenning als eerste stap 
Allereerst is he t voor he t management va n be lang de ze co mplexe organisatie  te  
erkennen. In een overheidsinstelling als ProRail, met veel afdelingen en veel onderlinge 
afhankelijkheden bi nnen en tussen de bedrijfseenheden, i s h et niet vre emd da t 
samenwerking strop erig wordt. Bij het Rijk zien we d it ook terug, waar moet worden 
afgestemd met and ere depart ementen. De bestuurskundige Pröppe r ( 2000) schrijft 
hierover dat s amenwerking in  h et open baar bestu ur kan l eiden tot mi nder 
slagvaardigheid, doordat eerst moet worden  overleg d en parti jen betrokken w illen 
worden bij he t be leid van de  ande r. Ook hij noemt stroperigheid en langs e lkaar heen 
werken als gevolgen van deze neiging tot meer samenwerking. ProRail is afhankelijk van 
samenwerking bi nnen de or ganisatie, en me t deze con sequenties m oet het leren 
omgaan.  

Natuurlijk kunne n e nkele hinde rpalen worden we ggenomen voor de  medewerkers. 
Zo bestaat er de gewoonte om alles wat belangrijk is te verankeren. Denk aan de twaalf 
handtekeningen die  nodig zijn om een ve rkorte procedure te  mogen volgen. D it le vert 
bijna meer  w erk op dan  de gew one proced ure me t el f h andtekeningen. Door h et te  
protocolleren worden procedures enkel st roperiger en raak je de grip erop kwijt. Het  is  
belangrijk niet all es te w illen vastleggen en  het aan tal overdrachtsmomenten te 
beperken. Op een  dergelijke papierwinkel zit niemand te  w achten en  samenwerking 
wordt er enkel ontransparant door. Bovendien straalt het weinig vertrouwen uit wanneer 
alles moet worden vastgel egd en  iedereen er naar moet kijken. Door het gr ote aantal 
handtekeningen dat nodig is voor besluitvorming wordt er weini g vertrouwen gesteld in 
de kennis en kunde van de s ysteemmanagers. Wanneer de sys teemmanager zegt da t 
regelgeving goed is, d an heeft hij dit vaak al  met anderen zoals de systeemspecialisten 
en vakdeskundigen afgestemd. Eén handtekening staat op die manier voor toestemming 
van meerdere personen, waardoor formeel slechts enkele handtekeningen nodig hoeven 
te zijn. Zo worden ook meer bevoegdheden aan de systeemmanagers toegekend. Dit zou 
ook meer in  overeenstemming zijn met de gedachte va n Inframanagement: “ We zijn  
betrokken bij ProRail  en IM als bedri jfseenheid daarbinnen, maar kunnen en willen niet 
‘alles m et z’n allen  doen’. We accepteren genomen  beslu iten i n het  
verantwoordelijkheidsgebied van c ollega’s en  gebr uiken de door  col lega’s bedacht e 
oplossingen (Bauer & Beckers, 2005).”  

 
In plaats van protocolleren is het beter de netwerken te bewaken. Het informele dat zich 
afspeelt in de coulissen is namelijk ook legitiem en waardevol. Daarom is het beter te 
accepteren dat h et i nformele netwerk zo sterk is en  h ier gebru ik van  te ma ken. Maak 
zichtbaar w ie con tacten h eeft m et wie en hoe sterk deze relati es z ijn. Op die manier 
kunnen me dewerkers ook ge bruik mak en va n e lkaars ne twerk. Co mpetenties als 
communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en netwerken kunnen bovendien meer 
ontwikkeld w orden. D e afdeling HRM kan hi erbij help en door  m iddel van 
functioneringsgesprekken en coaching.  
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Ruimte voor verschil 
Het i ntegratieperspectief van Mar tin (2002) waarin Pr oRail als één organ isatie kan 
worden gezien, is bi j de systeemmanagers weinig aanwezig. Volgens Bate (1996) is het 
aan de andere kant niet realistisch om een dergelijke ‘supercultuur’ te verwachten, zeker 
niet binnen een grote organisatie. Het differentiatieperspectief van Martin (2002) is beter 
toepasbaar. V anuit di t di fferentiatieperspectief werken af delingen veel al s ei landen, en 
omdat de regelgevende rol  van  de sys teemmanagers a fwijkt van de an dere afdelingen 
staat hun eiland vaa k alle en. B ij he t e iland van de systeemmanage rs e n de eilanden 
daaromheen is bij alle partijen sprake van een wij-zij effect; wij zijn beter, en zij werken 
tegen.  

Om dit effect t e v erminderen moet i n d e eerste pl aats bek endheid met elkaars 
terrein worden bevorderd, evenals het erkennen van verschillen. De beken de socioloog 
Putnam (2000)  heeft hie r de  term ‘bonding’ aan ge geven. Hiervoor kunne n e nkele 
middelen worden ingezet. Zo is er in januari van dit jaar in opdracht van Railsystemen en 
HRM een cursus ‘ ketendenken & e igenaarschap: k etendoen!’ o ntwikkeld d oor e en 
trainingsbureau. D e o pleidingskosten hiervan w aren ech ter t e hoog voor en kel de  
afdeling Railsystemen, waardoor deze cursus niet door is gegaan. Deze cursus kan goed 
helpen bij de vraag welke relaties er bestaan tussen de afdelingen. De afhankelijkheden 
van elkaar en de verantwoordelijkheden kunnen zo h elder worden gemaakt, omdat hier 
nog steeds  onduidelijkheid over bestaat. Zo wordt ook du idelijk wat de taken zijn van 
andere afdel ingen en wat de reden is dat zij werken zoals zij werken. Deze cursus zou 
Infrasystemen of  zelfs Inframanagement b reed ku nnen worden i ngezet, omdat d it 
probleem groter lijkt te zijn dan enkel voor de systeemmanagers.  

Ten tweede kan het voor een grote organisatie als ProRail helpen  ruim aandacht te 
besteden aan  samen werking tijdens de introductie van  n ieuwe me dewerkers. De ze is 
verkort van  tien naar anderhalve dag, maar  d e organisati e i s zo groot dat di t niet 
voldoende b lijkt te zijn voor e en verkenning. Met name voor nie uwe systeemmanagers 
blijkt het moeilijk te zi jn de complexe organisatie te doorgronden, en bovendien kunnen 
zij nog niet buigen op een groot informeel netwerk. Om beter de onderlinge samenhang 
tussen b edrijfseenheden en  afdeli ngen te be grijpen, en daarnaast de mogelijkheid te  
krijgen een netwerk op te bouwen, is het zaak voldoende aandacht aan de introductie te 
besteden. 

Ten d erde is sin ds kort in gevoerd dat systeemmanagers ti en ke er per jaar ‘ naar 
buiten’ moeten. Hoewel dit aantal wat veel is in de ogen van de systeemmanagers, is het 
principe goed. De regio’s en Utrecht hebben door de aard van het werk namelijk een heel 
andere stij l van werke n. D it m aakt het m oeilijker el kaar te b egrijpen en maakt de 
afstand tussen de ei landen erg g root. Wanneer de  sys teemmanagers mee op  inspectie 
gaan, ontstaat er behalve meer f eeling met hun ei gen werk ook meer begr ip voor de 
collega’s in de regio’s. Zo ontstaat er ruimte voor ver schil dat hard nodi g is. Met name 
Treinbeveiliging kan hier nog een slag in maken.  
 
Bruggetjes bouwen 
Na bekendheid met el kaars terrein kan de st ap naar ‘br idging’ (Putnam, 2000) worden 
gezet. Dit is het slaan van bruggen tussen de verschillende eilanden door het delen van 
waarden en normen. Simpeler gezegd: we accepteren niet alleen de ander, maar we zijn 
voor e en deel ook hetzelfde. Het be sef dat an dere afde lingen dezelfde doe len kunne n 
hebben al s zij mist nu nog bij  de systeemmanagers. Om same nwerking te  bevorderen 
moeten er daarom bruggen worden gebouwd tussen de afdelingen. Datgene wat ze delen 
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is in feite simpel: het op een goede manier beheren van de rai linfrastructuur. Dit besef 
lijkt echter ondergesneeuwd door de focus op de ei gen doelen, zoals hoge kwaliteit van 
regelgeving van de systeemmanagers. Hier kan in de eerste plaats aandacht aan worden 
geschonken door middel van goede communicatie. Door de vele managem entlagen blijft 
informatie w el een s han gen en  komt h et n iet op de werkvloer t erecht. Dit is z onde, 
omdat informatie over andere afdelingen en gezamenlijke doelen heel verhelderend kan 
zijn en voor gedeelde waarden en normen kan zorgen. Informele contacten met andere 
afdelingen kunnen daar ook bij he lpen. Door deze relaties zichtbaarder te maken, zoals 
besproken in de vorige paragraaf, kan een heel team of afdeling hiervan profiteren. Dit 
geldt ook  voor het vieren van su ccessen, met name  tusse n v erschillende af delingen. 
Gezamenlijk successen vieren betekent dat er een gezamenlijk doel is behaald. Dit kan 
langzaam duidelijk maken dat alle ProRailers uiteindelijk hetzelfde willen en dat er geen 
reden is voor strijd. Hoewel er pogingen worden gedaan om dit te stimuleren, is het nog 
niet altijd het feestje van de werkvloer. Het slaan van bruggen kan ook bereikt worden 
door een carrière met ver schillende rollen binne n ProRai l te sti muleren. Een 
systeemmanager die binnen andere afdelingen heeft gewerkt, bij voorbeeld bi nnen IO-
centraal of Planvorming, kan een waardevolle aanwinst zijn voor het team. Het helpt niet 
alleen het hele team aan een netwerk, maar door de nadruk te leggen op deze ‘komaf’ en 
overeenkomsten tussen de afdelingen kan o ok een bruggetje worden gesl agen naar de 
andere afdeling.  
 

5.5 Discussie 
In deze pa ragraaf zal ik kort t erugblikken e n e nkele beperkingen van he t o nderzoek 
onder de lo ep nemen . Daarna zul len enkele s uggesties voor ve rder onderzoek worden 
gedaan.  
 
5.5.1 A chteraf 
‘Als ik dit van tevoren had geweten, had ik h et anders gedaan’,  is een  zin d ie achteraf  
vaak wordt geroepen. Dit geldt ook voor mij. Met name voor het kleedkamerniveau van 
de systeemmanagers i s deze zin van toepassing. A ls ik  bi j aanvang van het o nderzoek 
had geweten dat de g elaagdheid van de org anisatie zo belangrijk zou z ijn, dan had ik 
meer toegang tot de kleedkamers gezocht. Nu bli jft het onduidelijk of de kl eedkamers 
een minder grote rol spelen voor de systeemmanagers, of dat ik het heb gemist doordat 
ik te weinig vertrouwelijke gesprekken heb meegekregen. Ook zou ik een volgende keer 
meer instrumenten in zetten naast  de i nterviews en de observaties. Een dis cussiegroep 
bijvoorbeeld zou goed de onderlinge verhoudingen zichtbaar kunnen maken. Interessante 
onderwerpen als samenwerking tussen de verschillende systeemmanagers zouden zo een 
grotere plaats kunnen innemen. Aan de andere kant kleven aan andere instrumenten ook 
nadelen. Ee n d iscussiegroep verdrukt makkelijk de  s tem van iemand di e st il is in 
groepen, ter wijl daar in e en één-op-één int erview we l r uimte voor is . Hoe wel ik  ook  
achteraf v an mening ben dat observaties en  i nterviews in  d it onderzoek waardevolle 
instrumenten waren, h ad een  mix van meerdere i nstrumenten m eerdere in valshoeken 
voor het onderzoek kunn en geven. Daarnaas t z ouden in  een  volgend on derzoek meer 
medewerkers van andere afdelingen kunnen worden geïnterviewd. Nu is het onderzoek 
naar mij n mening een goede afspiegeling van d e meningen v an d e s ysteemmanagers, 
maar minder van de andere afdelingen. Vanwege de intensiteit van kwalitatief onderzoek 
en de ti jd die elk in terview kos t, w as het h elaas niet mogelijk me er respondenten te 



  

Masterscriptie Karen Weiden MSc                                            Systeemmanagers in de spotlights 61 

interviewen dan het huidige aantal. Hoewel het gezichtspunt van andere afdel ingen heel 
interessant zou zi jn geweest i n di t onderz oek, heb ik daarom  slec hts en kele p ersonen 
van ande re af delingen kunnen in terviewen. De le zer dient daarom rekening te  houden 
met de ze beperking e n he t onde rzoek te le zen zoals ik  he t ge probeerd he b ne er te 
zetten, namelijk vanuit het gezichtspunt van de systeemmanager.    
 
5.5.2 Ee n volgende voorstelling 
Dit onderzoek heeft en kele on derliggende proc essen b lootgelegd d ie spelen bij  de 
systeemmanagers, e en rel atief klei ne on derzoeksgroep. Hi er zijn enkele interessante 
bevindingen uitgekomen, die naar mijn mening de moei te waard z ijn om in een breder 
ProRail-verband te on derzoeken. De moei te die de systeem managers hebb en met d e 
complexiteit van de organisatie en de neiging om veel gebruik te maken van de coulissen 
lijken z aken die bred er gel den dan en kel voor de systeemmanagers. H ier zou gericht 
onderzoek n aar kun nen worden gedaan bijvoorbeeld m et b ehulp van kwantitatief 
onderzoek. De organisatie al s g eheel i s nam elijk bezig met “De N ieuwe Koe rs”, een 
grootschalige verandering om ProRail slagvaardiger te maken . Wann eer deze 
onderliggende processen in meer a fdelingen spelen dan enkel bij de systeemmanagers, 
dan kan het deze verandering tegenwerken wanneer deze processen niet worden erkend.   
 Wat voor d e organisati ewetenschap voor be lang kan zijn  is verder onderzoek naar 
complexe overheidsorganisaties met behulp van de theatermetafoor van Verweel (1987). 
Dergelijke organisaties hebben namelijk vaak de neiging tot bureaucratisering (vergelijk 
ook Pröpper, 2000). De s ysteemmanagers zi jn door de inr ichting va n ProRail a ls 
complexe en bureaucrat ische organisatie veel in de coulissen gaan werken. Interes sant 
voor verder onderzoek zou zijn te onderzoeken of dit een natuurlijke neiging is of dat dit 
enkel voor dez e klei ne on derzoekspopulatie geldt. Wa nneer dit eers te h et g eval is, 
betekent d it da t een i nformeel ne twerk belangrijk is  in dergelijke organisaties. D it zou  
ook conse quenties kunne n hebben voor mana gers, omdat de rgelijke informe le relaties 
vaak minder zichtbaar zijn voor het management.     
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Bijlage I 
 
 
De plaats van de systeemmanager in de organisatie 
 
1. Organigram ProRail 

 
 
2. Organigram Inframanagement 
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3. Organigram Infrasystemen  
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Bijlage II   
 
Interviewguide Systeemmanagers 
 
 
 
Ik doe hier mijn afstudeeronderzoek en het gaat over de verandering binnen ProRail en 
de nieuwe functie van systeemmanager. Antwoorden op vragen die ik zal stellen zijn niet 
goed of fout, het gaat  vooral om inzicht krijgen in wat jullie vi nden. Hierbij gaat het dus 
om jouw mening. He t interview duurt ongeveer een uur. Het i s een halfgestructureerd 
interview; dit houdt in dat i k wel vragen he b, maa r da t ik ook graa g wi l doo rgaan op  
datgene wat j ij m e v ertelt. I k zou di t i nterview g raag will en opn emen. Heb je daa r 
bezwaar t egen? Uiteraard zu llen de g egevens ve rtrouwelijk w orden be handeld. He b je 
vooraf nog vragen? 
 
Vragen: Geboortedatum, opleiding. 
 
Topics:  
Inleiding (ervaring binnen ProRail, functie, competenties, beperkingen) 
Verantwoordelijkheden (verantwoordelijkheden systeemmanager, verantwoordelijkheden 
anderen, opdrachtgever) 
Vaardigheden (kennis, ontwikkeling en implementatie) 
Samenwerking (samenwerking algemeen, opereren op knooppunten van de keten, 
samenwerking regio’s, samenwerking afdelingen)  
ProRail (beeld bij ProRail) 
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Concept 
 

Topic H oofdvraag Doorvraag Aandachtspunten 

Inleiding Er varing binnen 
ProRail 

Zo’n anderhalf jaar geleden is de 
functie van productbeheerder 
opgeheven, en opgegaan in de 
functies systeemmanager en 
systeemspecialist.  
 
1. Sinds wanneer werk je bij ProRail? 
Heb je deze verandering 
meegemaakt? 
 
 

 
- Langer dan anderhalf jaar:  
hoe heb je de overgang van 
productbeheerder tot 
systeemmanager ervaren? 
 
- Korter dan anderhalf jaar:  
wat heb je hiervoor gedaan? Hoe 
ben je bij de functie van 
systeemmanager terecht 
gekomen? 

- Oud of nieuw 
- Veranderingsproces 

 Functie 2. Wat houdt je functie precies in? 
 
 

- Kun je me een beschrijving 
geven van een gemiddelde 
werkweek? 

 

 Compe tenties 
 

3. Wat moet je allemaal kunnen voor 
jouw functie?  

- Wat beheers je goed en wat 
minder goed? 
- En welke competenties zou je 
nog meer willen ontwikkelen? 

 

 Beperkingen 4. Je hebt in je werk te maken met 
verschillende beperkingen, zoals een 
beperkt budget, maar ook 
beperkingen die andere afdelingen 
opleggen. Hoe ga je om met die 
beperkingen? 
 

- Op welke manier ga je om met 
kosten en tijd? 
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Concept 
 
 

Topic H oofdvraag Doorvraag Aandachtspunten 

Verantwoordelijk-
heden 

 
 
 
 
 
 

In het volgende gedeelte zou ik het 
graag willen hebben over je 
verantwoordelijkheden als 
systeemmanager binnen ProRail, en 
de manier waarop jij en anderen 
daarmee omgaan.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  5. Waar voel jij je als 
systeemmanager verantwoordelijk 
voor? 

 - Driehoek Performance/ 
Kosten/ activiteiten 

  6. Wie is er uiteindelijk 
verantwoordelijk, en hoe vind je dat 
ze die verantwoordelijkheid nemen? 
 

  

 Opdrachtg ever 
 
 
 

7. De werkzaamheden die je doet doe 
je natuurlijk niet zomaar. Wie ervaar 
jij als je opdrachtgever(s)? 
 

- Hoe expliciet krijg je die 
opdrachten? Gebeurt dat 
bijvoorbeeld mondeling, 
schriftelijk, tussen neus en lippen 
door etc.? 
 

Syma, teamleider, 
manager RS/TB, IO, IP, 
PV, zichzelf? 
 
 

Vaardigheden Kenni s 
 
 

In de volgende vragen wil ik het 
graag hebben over de inhoudelijke en 
procesmatige kant van je werk 
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 Ontwikkel ing en 
implementatie  

8a. Hoe zou je je rol in de 
ontwikkeling van producten 
omschrijven? 
 
8b. En op welke manier ben je bezig 
met de implementatie van je 
product? 
 

 
 
 
 
- Wat doe je om te weten hoe je 
het product het buiten doet? 
 
 

- Verhouding ontwikkeling/ 
implementatie 
 
 
- Inspecties buiten? 
 

Samenwerking  
 
 
 
Samenwerking 
algemeen 

Binnen en wellicht ook buiten ProRail 
zijn er veel partijen waar je mee 
moet samenwerken.  
 
9. Hoe ervaar je de samenwerking 
binnen ProRail? 

 
 
 
 
-Hoe belangrijk vind je 
samenwerking voor jouw werk? 

- Collegiaal 
 
 
 
 
- Stroperig? 

 Op ereren op 
knooppunten 

10. Hoe verloopt de besluitvorming 
binnen de keten? Is dat formeel, 
zoals het is voorgeschreven, anders 
dan informeel, zoals het ‘achter de 
schermen’ gaat? 
 
11. Hoe ervaar je het werken binnen 
een keten? 

- Heb je het gevoel dat je alles 
kunt overzien? 
 
 

- Gepasseerd voelen 
- Indekken 

 Same nwerking regio’s 12. Wat is jouw beeld van de regio’s? - Hoe verloopt de samenwerking? 
- En hoe zou dat beter kunnen? 

 

 

 Same nwerking 
afdelingen 

13a. Wat vind je van de 
samenwerking met de andere partijen 
in de keten? 
 
13b. En met de systeemspecialisten? 

- Hoe zou je de relatie syma-sysp 
typeren? 
- Hoe is je contact met de 
verschillende afdelingen? 
 

- Raakvlakken andere 
systemen 
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14. Wat maakt dat je met iemand 
gaat samenwerken? 
 

- Op welke manier werk je aan 
samenwerking met anderen? 

 
 
 
 
 
 

Associatieve 
organisatie (affectieve 
eigenschappen) 

15. Als je aan ProRail denkt, wat 
associeer je dan zoal met deze 
organisatie? 

- Welk gevoel heb je bij de 
organisatie? 
- Welk gevoel heb je bij 
Railsystemen/ Treinbeveiliging? 
 

 

 


