Is VKL op tijd uit (en vervangen) of rijden er geen treinen meer?
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PGM Open
6 februari 2020
Henk Bothof, CIO / directeur ICT ProRail
Hessel Dikkers, CIO / directeur ICT NS
m.m.v. Niels van Loon, programmamanager NOVAIM

Wat komt het komende uur voorbij?

1. Introductie ProRail en NS (10 minuten)
2. Schetsen casus uitzetten VKL en model toezichthouder
(10 minuten)

Image placeholder

3. Voorbeelden spannende momenten en hoe doe je dat
dan samen? (20 minuten)

4. Vragen beantwoorden (20 minuten en tussendoor)
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De ICT van ProRail
DE ICT VAN PRORAIL HOORT BIJ GROOTSTE IT ORGANISATIES IN NL
3 centrale computercentra (TIER 3/4)
13 decentrale computercentra in Verkeersleidingsposten
(TIER 2)

GSM-R netwerk met 350 masten
Eigen glasvezel langs spoor 1266 locaties
~500 software programma’s

1000 virtuele & fysieke servers op 500 locaties
technische IT locaties
Planning en besturingssoftware bij de top 10 grootste en
meest complexe programma’s van NL

17 installaties met >300 centrale
computers voor besturing treinen

1 testcentrum
1 uitwijkcentrum (dubbel uitgevoerd)

~ 650 IT werknemers
~ 200 mln besteding/jr
~ 100 IT projecten/jr

De ICT Film

About us

NS Roadmap
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IT is everywhere

NS Roadmap
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IT van NS

...

...

NS app 500.000 reisadviezen per dag

NS IT

22.000 werkplekken

- Zeer diverse IT
- Van logistiek tot retail
- NS-app 2,2 mln gebruikers/maand
- Agile transformatie
- IT-budget EUR 320 mio opex, 130
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120 IT-projecten voor
de business

1400 IT-medewerkers

>1.700 mutaties/dag
bijsturingssystemen

spoor
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Wereldklasse

mio Capex

>1,3 miljoen check in/outs per dag

→

Kiosk

bus

stalling

uitgang

→

Huiskamer

Wereldklasse

Context: situatie eind 2010

Casus VKL UIT
• Context in 5 afbeeldingen (volgende slides)
• VKL = systeem Verkeersleiding, voor bijsturing
– IT met een perspectief van omvallen op een termijn
van 5 – 10 jaar

– bijsturing dienstregeling = verantwoordelijkheid ProRail
– bijsturing materieel en personeel = verantwoordelijkheid
NS

– Initieel plan: ontvlechten en overdragen

– Besturing gezamenlijke IT van ProRail en NS

• 2 bedrijven
• 3 programma’s
• 1 migratiestrategie

– Oorspronkelijk idee aanpak
– Bijgesteld idee aanpak

•
•
•
•

van 1 VKL systeem naar 4 vervangende systemen
17 systemen geraakt bij ProRail; 11 systemen geraakt bij NS
20 nieuwe interfaces bij ProRail; 19 opgeruimd
16 nieuwe interfaces bij NS; 18 opgeruimd
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Context: situatie eind 2010

IT met een perspectief van omvallen op een termijn van 5 – 10 jaar
• VKL (Verkeersleiding) is niet 1 systeem, het is
een landschap van ongeveer 30 systemen

• Gezamenlijke IT: ProRail dienstverlener, NS
klant

• Brief ProRail 2010 aan NS: we moeten

vervanging VKL landschap starten; het valt
om over enkele jaren: technologie VMS wordt
obsolete, mensen met kennis gaan met
pensioen.

• Gedurende 2010 steeds meer overleg tussen

ProRail en NS. Sterk verschillende beeld over
de uitdaging; NS denkt dat VKL nog lang mee
gaat er opteert voor instandhouden. ProRail
opteert voor vervangen.

• Initiële keuze: insteek ontvlechten en
overdragen

Context: situatie eind 2010

Initieel plan: ontvlechten en overdragen
• Welke maatregelen moeten we nemen om

in stand te houden, te ontvlechten en over
te dragen?

• Spannend: we hebben haast en gaan de

tijd nemen om eerst een gezamenlijk beeld
te creëren waar we willen eindigen over x
jaar; we moeten beginnen!

• Gedurende de uitwerking (2011):
–
–
–
–

niet instandhouden
niet overdragen
wel ontvlechten
en vervangen door nieuwe oplossingen

• Eind 2011 gedeeld inhoudelijke ambitie
over het beoogde resultaat eind 2015

Context: situatie eind 2010

Besturing gezamenlijke IT van ProRail en NS
• Enorm complexe bestuurlijke IT beheer met 1
systeem, 2 gebruikende organisaties en 1
leverancier

• Veel projecten bij NS en ProRail elk afzonderlijk
die delen van het landschap verbouwen. Elk
project heeft eigen stuurgroep met eigen
ambities. Gezamenlijke regie door afstemming
(“wij doen dit”) aan tafels van “business”,
projecten en “IT architectuur

• Besturing gezamenlijke programma’s aan NS /

ProRail directietafels waar politiek en belang
vooropstaat; niet altijd een garantie voor snelheid

• Hoe gaan we in dit geheel van talloze overleggen

en belangen er één gezamenlijk belang (wat voor
iedereen slecht uitkomt) er doorgeen krijgen?
– tijdens ontvlechten staat de ontwikkeling /
vernieuwing even stil (5 jaar)

Context: situatie eind 2010

Oorspronkelijk idee gezamenlijke aanpak
• Idee van “kleinste gemene deler”: de

onderwerpen die we gezamenlijk moeten
doen (zoals ontvlechten) doen we
gezamenlijk, de rest doet ieder voor zich.

• Gaandeweg de rit kwam het besef: dat

gaat niet helemaal werken. Aanpak
ontvlechten werd aanpak uitzetten met 1
gezamenlijke migratiestrategie. Vanuit IT
en 7x24 operatie redenerend: elke dag
opnieuw moet het geheel het doen. Dus
alle verbouwingen van de IT moeten onder
gezamenlijke regie.

• Ander besef: we gaan niet werken in één
programma, we gaan werken in een
“toezichthoudersmodel”
– Spannend: wat is dat? Gaat dat
werken?

Toezichthoudersmodel

Geen programma, wel opvallend veel kenmerken van een programma
• 1 gezamenlijk doel voor ogen: VKL moet uit voor 2016
en dan moeten ProRail en NS elk hun vervangende
systemen klaar hebben

• Eigenaarschap: zowel bij de opdrachtgevers, als bij de
betrokken programma-managers, als bij de
toezichthouder

• 1 gezamenlijke (en inhoudelijke) migratiestrategie die
leidend is

• 1 (klein) kernteam met mensen van ProRail en NS (en
van buiten) die het altijd eens willen zijn over wat
inhoudelijk gezien de beste keuze is voor de
gezamenlijke IT opgave

• Sturen en rapporteren op acties, issues, risico’s

• Maandelijkse signaleringsrapportage 2012 – 2019
– veel gaat goed; wat gaat niet goed en vraagt om
een keuze; doorbraken in complexe dossiers
– identificatie issue / risico, juiste duiding,
alternatieven, voor- en nadelen op een rij, keuze,
uitvoering en handhaving
– keuze door twee verantwoordelijk IT directeuren
met het gezamenlijk doel voor ogen
– soms valt de pijn bij ProRail, soms bij NS, soms bij
allebei

• Samenstelling overleggen groeit mee met de

levenscyclus van programma’s en met de organisatieontwikkeling van ProRail en NS
– eerst architectuur aan tafel, later testen en beheer
– eerst ook bestuurlijke afstemming, later niet meer
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Toezichthoudersmodel

In alle keuzes stond het gezamenlijke migratieplan voorop

Toezichthoudersmodel

Regie op inhoud

Toezichthoudersmodel

Regie op samenwerking

Spannende momenten

Top 10 aan spannende momenten uit 2011 – 2019 en daarna
• De keuze voor het toezichthoudersmodel (2011)
– Uit de analyse “blokkades om dit tot een goed einde
te brengen”: de traditionele besturing van een
gezamenlijk programma leidt tot “gedoe”
– Herenakkoord 2 directeuren IT: wij gaan dat anders
doen, uitgangspunt is gezamenlijk doel en
vertrouwen in elkaar; en we stellen een
toezichthouder aan om ons te helpen bij lastige
keuzes
– We houden het klein, maken het niet heel zichtbaar
of heel groot, “de jongens van IT doen gewoon hun
ding en stemmen wat af”

• Lukt het samenwerken? (2012 en 2013)
– Los van de beide IT directeuren, hadden ook vele
anderen nader tot elkaar te komen; in eerste
instantie architecten en project- en
programmamanagers
– veel oud zeer over “wat de ander 5 jaar geleden beter
anders had kunnen doen”

– veel wisselingen in het team; samenwerken gaat boven
je zin krijgen

– Heel veel inhoudelijke keuzes die in gezamenlijkheid
gemaakt zijn. Geleidelijk aan groeide het geloof dat
het zou kunnen gaan werken
– Een wereld aan mensen buiten het kernteam die het
echt een slecht idee vonden (uitzetten en
samenwerken)
– Laatste verkooppresentatie “waarom moet dit echt” in
2015
– Laatste interventie in samenwerking in 2019…
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Spannende momenten

Top 10 aan spannende momenten uit 2011 – 2019 en daarna
• IT keuzes aan NS zijde (2012 en 2013)

• Ketentesten (2014)

– Vanuit het verleden: NS was “klant” en had geen
eigen IT operatie; alles wat uitbesteed bij
leveranciers

– Van 1 systeem bij ProRail naar 1 systeem bij ProRail
en meerdere bij NS die in een 7x24 operatie met
zeer hoge beschikbaarheid moeten samenwerken

– Sourcing keuzes te maken rondom IT zelf
ontwikkelen of kopen
– mislukt zelfontwikkelingstraject van voor 2010
– er is eigenlijk niks te koop (geen markt voor
leveranciers)
– zelf ontwikkelingen kost veel tijd en we hebben
tot einde 2015

– Ontwikkeling vanuit eigen standaarden en
methodieken (die niet op elkaar aansluiten)

– Uiteindelijke keuzes:
– om bijsturing personeel in een (aan te passen)
pakket van Portugese leverancier te doen
– om bijsturing materieel in maatwerkpakket te
doen

– Onverenigbaarheid van testmethodieken en
aanpakken bij de zittende populatie van ProRail en
NS → interventie gezamenlijk testmanager (in
model toezichthouder) in de periode 2014 – 2019
die op basis van inhoudelijke expertise alle mensen
en meningen bijeen heeft gebracht
– Sowieso was ketendenken (1 prestatie buiten) in die
tijd nog geen gemeengoed
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Spannende momenten

Top 10 aan spannende momenten uit 2011 – 2019 en daarna
• Herenakkoord wordt expliciet (2014)
– Eind 2014 vertrok de voorganger van Hessel bij NS
en nam Hessel het roer over
– Het herenakkoord werd expliciet zichtbaar; zou het
in stand blijven, overgenomen worden, gedragen
worden?
– Wat was eigenlijk allemaal het herenakkoord?
– Inclusief: mocht één van de partijen alleen nog VKL
nodig hebben en de ander klaar zijn, betaalt die de
volle mep van kosten instandhouding VKL (7 mio
euro); tot die tijd ieder de helft
– waar betalen we eigenlijk voor?

• Connectiviteit (2015)
– Zonder twijfel het inhoudelijk meest taaie issue van
het uitzetten dat tussen 2015 en 2018 maandelijks
onderwerp van gesprek is geweest: wat moeten we
doen om het voor elkaar te krijgen
– Veel oude en nieuwe interfaces worden verbouwd in
een zeer complexe puzzel (eerst die om, dan die
om) waarbij oude wereld en nieuwe wereld niet
vanzelf op elkaar aansluiten
– Doorlooptijd fysieke connectiviteit (kabels tussen
datacenters) en andere besturing ProRail (zelf) en
NS (derde partij)
– Iets werkt niet, ProRail past iets aan, testen, iets
anders werkt nog niet, NS past iets aan, testen,
eindeloos
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Spannende momenten

Top 10 aan spannende momenten uit 2011 – 2019 en daarna
• Uitloop wordt expliciet (2015)
– Begin 2015 wordt zichtbaar (al langer bekend) dat
ProRail en NS eind 2015 niet halen
– Tijdje formeel ontkend om de druk erop te
houden
– Maar: VKL is stabiel en valt niet onmiddellijk morgen
om (dus we hebben nog tijd) en met die gedachte
was ook eind 2015 gekozen
– Maatregelen extra instandhouding wel nodig / niet
nodig?

• Rekening verspringt (2016)
– ProRail rondt eind 2016 haar werkzaamheden af en
is “klaar” behoudens meedoen met NS en zaken die
wachten op NS
– Conform herenakkoord, verspringt de rekening naar
NS (iets later, want het was niet helemaal voorzien
in begroting NS en ProRail had niet direct besparing
ingeboekt)
– Intern NS ook een bestuurlijk traject naar RvB om
uit te leggen, geld te vragen voor uitloop en
afmaken

– Maar wat moeten we doen om te versnellen?
Verrekenafspraak herenakkoord wordt actueel.
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Spannende momenten

Top 10 aan spannende momenten uit 2011 – 2019 en daarna
• Inrichten ketenbeheer (2016)
– Voorheen beheer door ProRail, nu door ProRail en
NS gezamenlijk, in de ketens
– Uiteindelijk moeten 3 beheerpartijen samenwerken
in de keten: ProRail, NS transportbesturing, NS
reisinformatie
– Het komt niet vanzelf van de grond na diverse
sessies waarin beheerafdelingen aan elkaar worden
voorgesteld, belang van beheer in de keten wordt
toegelicht, mensen worden opgeroepen om samen
verantwoordelijkheid te nemen

• Teleurstelling (2017)
– Begin 2017 is het beeld, dat het tegen einde 2018
moet lukken, met dat uitzetten van VKL. De
ontwikkeling van bijsturing materieel aan NS zijde
loopt voorspoedig
– Chagrijn over en weer als blijkt dat de inhoudelijke
uitdaging groter is dan voorzien. Veel inhoudelijke
interventies om “niet de beste IT te bouwen” maar
om iets te bouwen “dat goed genoeg is om VKL uit
te zetten”
– Veel energie in enthousiasmeren en motiveren van
mensen

– Interventie: regie op inrichten ketenbeheer (ook
weer: in gedachte toezichthoudersmodel)
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Spannende momenten

Top 10 aan spannende momenten uit 2011 – 2019 en daarna
• Koudwatervrees (2018)
– Het laatste nieuwe systeem, bijsturing materieel,
nadert steeds meer voltooiing; bij NS speelt bij veel
mensen de gedachte dat het oude, vertrouwde VKL
eigenlijk veel beter is dan dat nieuwe, onbekende
systeem. ProRail mensen beginnen meer vertrouwen
te krijgen in het nieuwe systeem (dat ze eigenlijk
niet zo goed kennen). Dit tegen een achtergrond
van oude IT die het eigenlijk altijd doet en nieuwe
IT die kinderziektes heeft
– Komst van de Betrouwbaarheidsmonitor, om het
gevoel meetbaar te maken:

• Blijven treinen rijden? (2019)
– Begin 2019 staat NS voor een dilemma: de nieuwe
IT is nog niet goed genoeg volgens de regelen der
kunst om naar productie te gaan; de signalen op
problemen bij VKL worden steeds nadrukkelijker
– Fall-forward-scenario: we gaan zomer 2019 over
naar het nieuwe systeem; dat is misschien nog niet
helemaal klaar maar dan gaan we de energie richten
op de toekomst
– en we hebben een fallback met het oude VKL
systeem
– Na enkele maanden wil geen enkele gebruiker meer
terug naar het oude systeem
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Spannende momenten

Top 10 aan spannende momenten uit 2011 – 2019 en daarna
• Hij kan bijna uit (18 december 2019)
– In een enorme spurt zijn in de laatste maanden
systemen en interfaces opgeleverd, systemen
omgehangen, verstoringen overleefd
– 1 interface aan ProRail zijde (management
informatie) haalt net einde 2019 niet en gaat in
januari 2020
– Iedereen blij en teleurgesteld: iedereen realiseert
zich dat we op 99% zijn maar net die laatste
interface….
– gejuich bij NS
– licht chagrijn bij ProRail
– en: de juiste keuze om alle energie eerst te
richten op IT die nodig is voor operatie, niet
voor de management informatie (niet vooraf
gevraagd aan het ministerie)

• Zonder extern toezichthouder verder (2020)
– Volgende uitdaging: ontvlechten Reisinformatie; NS
is van de Reisinformatie (inhoud en applicaties),
borden zijn van ProRail, veel van de IT staat in een
ProRail Datacenter dat gaat sluiten
– Werkwijze “toezichthouder” wordt in stand
gehouden met eigen mensen
– het wordt anders en dat moet zich weer even
zetten
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Kritische succesfactoren

Wat maakt het verschil?
• Samenwerken betekent vertrouwen hebben in elkaar,

compassie hebben met de ander als het minder gaat,
samen successen vieren en volhouden, volhouden, ….

• Mensen die verantwoordelijkheid nemen en die het

gezamenlijk belang voor hun eigen gedachten zetten
(op alle vlakken en onderdelen in beide organisaties)

• Op de goede manier paaltjes slaan: wil je zo’n kolossaal
traject afkrijgen, moet je kritisch kijken welke
ontwikkelingen je wel meeneemt en welke je buiten de
deur houdt

• Standvastig zijn, ook naar elkaar, ieder in zijn of haar rol
en “het doel is de baas” spel met elkaar spelen

• Beetje lachen tussendoor…..
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