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1 DCRI introductie, missie en scope
Introductie
DCRI staat voor Dienstencentrum Reisinformatie. Deze organisatie vormt de
regisserende schakel tussen Spoorvervoerders en de Dienstenproducent NS, welke
de Dienstverlening verzorgt. Om deze rol te vervullen werkt DCRI daartoe met
uitgangspunten m.b.t processen, taken, verantwoordelijkheden en rollen, welke
worden beschreven in deze Governance. De wijzigingen die in dit document sinds de
initiële versie van 14 juni 2012 zijn aangebracht, zijn door alle Spoorvervoerders
geaccordeerd.
Missie
Het DCRI is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en de financiële
verantwoording van de Dienstverlening.
Het DCRI …
• waarborgt dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kosten-transparant
wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt
behandeld.
• is hét loket voor de Spoorvervoerders voor het aanvragen van
dienstontwikkeling en het aanmelden van storingen.
• beheert de Service Level Agreements (SLA’s) met de Dienstenproducent en
Reisinformatie overeenkomsten met de Spoorvervoerders en legt de afspraken
omtrent dienstontwikkeling vast.
• registreert en delegeert de storingen en rapporteert de status terug aan de
Spoorvervoerders.
• rapporteert periodiek over de kwaliteit en financiën van de Dienstverlening.
Scope
De scope van de Dienstverlening per transitiedatum 1 november 2012 betreft het
produceren en distribueren van
• de omroepberichten aan de reizigers op het station (automatisch en via
omroepmedewerker)
• de reisinformatie op de Dynamische stationsborden die door InfoPlus
worden gevoed
• de levering van reisinformatie- brongegevens aan NDOV-loketten
(Nationale Data Openbaar Vervoer)
inzake de planmatige dienstregeling en mutaties in de dienstregeling als gevolg van
bijsturing en werkzaamheden (bijv. vertraging, spoorwijziging, …)
Dit is inclusief
• het functioneel, applicatief en technisch beheer van de
Reisinformatiesystemen
en exclusief
• het beheer van de Dynamische stationsborden en omroepinstallaties.
Vanaf hier wordt in het document verkort ‘de Dienstverlening’ gebruikt.
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Het DCRI is een organisatiefunctie met een beperkt aantal rollen, die parttime worden
ingevuld door medewerkers uit de afdelingen RI, IT Operatie en Finance van NS. DCRI is
geen contractuele partij omdat zij geen juridische entiteit/zelfstandig rechtspersoon is.
Het DCRI rapporteert jaarlijks een winst-en-verliesrekening (P&L) aan de
Spoorvervoerders met een transparant overzicht van de kosten voor de Dienstverlening
en de bijdragen van de vervoerders en overheid. Overleg hierover wordt per kwartaal
met de vervoerders gevoerd.
Het DCRI zal in een vastgestelde overlegstructuur volgens een beschreven procedure
(zie hoofdstuk 3.5, DCRI-overlegstructuur) afstemmen met de Spoorvervoerders.
Voor de Dienstverlening van de Dienstenproducent geldt:
• Het DCRI zal procesmaatregelen definiëren om te borgen dat de
Dienstverlening non-discriminatoir wordt uitgevoerd.
• Het DCRI zal kwaliteitsindicatoren (KPI’s) definiëren die door de
Dienstenproducent worden gerapporteerd om de kwaliteit aan de
Spoorvervoerders te verantwoorden.
• Het DCRI zal de Dienstenproducent vragen om Projectplannen (functionaliteit,
kwaliteit, ontwikkel- & beheerbudget, opleverplanning) te maken ten behoeve
van de planvorming van de dienstontwikkeling met de Spoorvervoerders.
• Het DCRI zal de Dienstenproducent vragen de kostenbudgetten en Actuals te
rapporteren ten behoeve van de financiële verantwoording van het DCRI aan de
Spoorvervoerders.
• Het DCRI zal de door de Spoorvervoerders bekrachtigde Projectplannen voor
uitvoering bij de Dienstenproducent neerleggen met de vraag om periodiek
over de status te rapporteren aan het DCRI.
• Het DCRI wordt door de Dienstenproducent geïnformeerd over de status van
incidenten, Problemen en Changes in de Dienstverlening.
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2 Leeswijzer Governance
Doel document
Dit Governance document beschrijft de processen die binnen het DCRI zijn ingericht
om uitvoering te geven aan de randvoorwaarden uit het ACM besluit ten aanzien van
de overgang van de reisinformatie van ProRail naar NS in 2012.
Het document dient als integraal geheel te worden gezien; de verschillende
hoofdstukken borduren op elkaar voort en/of verwijzen naar elkaar.
Indeling van de hoofdstukken
Hoofdstuk 3:
Beschrijft op hoofdlijnen hoe de DCRI organisatie in elkaar zit en volgens welke
procescycli en overlegstructuur wordt gewerkt, teneinde transparant en auditeerbaar
te zijn.
Hoofdstuk 4:
Bevat de uitgangspunten van het samenstel van procesmaatregelen, welke tot doel
hebben om te borgen dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kosten-transparant
wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Hoofdstuk 5 t/m 8:
De activiteiten, verantwoordelijkheden en deliverables van het DCRI worden in deze
hoofdstukken uitgewerkt aan de hand van 4 procescycli die verschillen in doorlooptijd,
maar wel allen tegelijkertijd plaatsvinden:
 Hoofdstuk 5: Plan- en tariefcyclus
 Hoofdstuk 6: Beheercyclus
 Hoofstuk 7: Incidentencyclus
 Hoofdstuk 8: Ad hoc verzoeken
Al deze hoofdstukken bestaan in ieder geval uit de volgende onderwerpen:
 Procesbeschrijving
 Procesflow
Een visuele weergave van de procesbeschrijving
 RASCI
Een overzicht van Deliverables binnen de procescycli en wie van de DCRI
medewerkers bij de totstandkoming daarvan Responsible, Accountable,
Supportive, Consulted, en/of Informed is. Deze Deliverables worden daarna
volgens de beschrijving in de procescycli voorgelegd aan alle vervoerders.
Naast bovengenoemde items worden in hoofdstuk 5 de besluitvormingsregels (in
relatie tot de plan- en tariefcyclus) beschreven.
Hoofdstuk 5 en 6 bevatten tevens een nadere uitwerking van de DCRI overlegagenda
voor de output van deze 2 cycli: planvorming dienstontwikkeling en tariefvaststelling
en financiële verantwoording Dienstverlening afgelopen jaar.
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Hoofdstuk 9
De totaalbegroting voor de DCRI dienstverlening.
Hoofdstuk 10
Bevat een uitleg over de DCRI financiële verantwoording met uitgangspunten, de wijze
waarop de kostenbasis wordt opgebouwd, de bijbehorende verdeelsleutel om deze
kostenbasis te verdelen over alle vervoerders en een visueel inzicht in de geldstomen.
Hoofdstuk 11
Beschrijft de DCRI uitgangspunten van de kwaliteitsmeting.
Hoofdstuk 12
Beschrijft de procedure voor Governance wijzigingen.
Hoofdstuk 13
Beschrijft de procedure voor arbitrage.
Hoofdstuk 14
Terminologie en afkortingen.
Hoofdstuk 15 en 16
Appendix arbitrage regels en rolbeschrijvingen in vacaturetekst.
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3 DCRI Organisatie, Processen en Rollen
3.1

DCRI Organisatie

Ministerie I&W

De bovenstaande afbeelding geeft op hoofdlijnen aan wat het verschil is tussen het
DCRI en de Dienstenproducent van NS. De afdelingen IT Operatie en RI worden samen
als de Dienstenproducent aangeduid.
 De operationele uitvoering van de Dienstverlening (service delivery,
productplanning, incident management) is een activiteit van de
Dienstenproducent. De leveranciers, zoals ProRail, worden vanuit de
Dienstenproducent aangestuurd (supplier management).
 Het DCRI is de regisserende schakel tussen de Spoorvervoerders en de
Dienstenproducent. Om duidelijke afspraken/kwaliteitsnormen te kunnen
maken met de Spoorvervoerders over de Dienstverlening (inzake kwaliteit,
ontwikkeling en financiële verantwoording) worden bepaalde activiteiten door
het DCRI ingevuld (accountmanagement, financial management, SLA
management). Het DCRI schakelt met de Dienstenproducent om deze
afspraken middels procesmaatregelen te operationaliseren in een nondiscriminatoire Dienstverlening. Bestaande en nieuwe SLA's worden
gezamenlijk besproken en vastgesteld in het DCRI kwartaaloverleg, evenals de
verdere ontwikkeling van SLA's. Daarbij wordt gestreefd naar consensus.
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3.2

Deel Organogram NS met DCRI (situatie september 2019)

directievoorzitter
NS Reizigers B.V.
(Marjan Rintel)

Directeur Commercie
(Ivo Steffens)

directeur Besturing
Operatie
(Vincent Verbeet)

hoofd ReisInformatie

manager DCRI

(Petra Fassaert)

(Petra Fassaert)

•

•

•

•

•

directeur Financiën
(Marjanne van Ittersum)

manager IT Operatie
(André Kaan)

Het DCRI is een virtuele organisatie met een beperkt aantal DCRI-rollen, die
parttime worden ingevuld door medewerkers uit de afdelingen Reisinformatie,
IT Operatie en Finance van NS. Reisinformatie is onderdeel van NS Operatie, IT
Operatie en Finance zijn onderdeel van de NS Groep.
De DCRI-rollen borgen dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kostentransparant wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie
vertrouwelijk wordt behandeld.
Voor de uitvoering van de Dienstverlening worden medewerkers van de
afdelingen Reisinformatie, IT Operatie en Finance van NS ingezet binnen het
kader van de procesmaatregelen die door de DCRI worden gesteld.
Deze procesmaatregelen (functiescheiding, toegangsbeveiliging, autorisatie,
werkinstructies, neutraliteits-/geheimhoudingsverklaring, toetsing van budget
en vastlegging van procesgang) worden in hoofdstuk 4 verder toegelicht.
Het DCRI zal elk kwartaal een overleg organiseren met de Spoorvervoerders
voor afstemming over dienstontwikkeling, kwaliteit en financiële
verantwoording (dit is in hoofdstuk 5 en verder van dit document uitgewerkt).
In deze kwartaal overleggen zal een medewerker van NS Commercie “de
Spoorvervoerder NS” vertegenwoordigen en zullen medewerkers van de
afdelingen Reisinformatie en IT Operatie “de Dienstenproducent”
vertegenwoordigen. Bij elk overleg is het DCRI vertegenwoordigd door
medewerkers met een DCRI-rol, die zich onafhankelijk zullen opstellen van NS
als Spoorvervoerder en NS als Dienstenproducent.
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3.3

DCRI Procescycli

De activiteiten, verantwoordelijkheden en Deliverables van het DCRI worden (in de
volgende hoofdstukken) beschreven aan de hand van een aantal procescycli die
verschillen in doorlooptijd, maar wel allen tegelijkertijd plaatsvinden.
I.

II.

III.
IV.

De plancyclus start met een klantvraag van de Spoorvervoerders en werkt per
budgetjaar toe naar een SLA/Reisinformatie overeenkomst update voor de op
te leveren/opgeleverde dienstontwikkeling. De tariefcyclus start vanuit de
vigerende kostenbasis van het DCRI en werkt per budgetjaar toe naar een SLA/
Reisinformatie overeenkomst update voor de op te leveren/opgeleverde
dienstontwikkeling
De beheercyclus heeft een doorlooptijd van een jaar, waarin het DCRI op basis
van een SLA/Reisinformatie overeenkomst met de Spoorvervoerders opdracht
tot kwaliteitsmetingen en procesmaatregelen uitzet bij de Dienstenproducent.
Het DCRI rapporteert aan het einde van het jaar aan de Spoorvervoerders over
de gepresteerde kwaliteit en de financiën van de Dienstverlening. De voortgang
met betrekking tot deze onderwerpen wordt in de kwartaaloverleggen
besproken.
De incidentencyclus loopt van de aanmelding van een storing bij het DCRI tot
de oplossing van de storing en een terugkoppeling aan de Spoorvervoerders.
De ad hoc verzoeken cyclus voorziet in de mogelijkheid om tijdens het lopende
budgetjaar nog ad hoc verzoeken te doen voor een aanpassing in de
Dienstverlening, mits het in te passen is in het budget en de planning van de
Dienstenproducent.
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3.4

DCRI Rolbeschrijvingen

In het DCRI zijn de volgende 6 rollen gedefinieerd om binnen het DCRI de benodigde
functiescheiding aan te brengen:
1. Accountmanager:

De accountmanager is verantwoordelijk voor de relatie
met de Spoorvervoerders en de totstandkoming van
(een) Projectplan(nen) voor toekomstige wijzigingen in
de Dienstverlening.
Het begrijpen, van de Klantvraag en het meedenken op
het gebied van functionaliteit en kwaliteit van bestaande
en nieuwe diensten, zal door de accountmanager worden
gecoördineerd.
2. Procesmanager :
De procesmanager is eindverantwoordelijk voor de
inrichting en uitvoering van alle processen met het oog
op het bewaken van de eisen ten aanzien van een nondiscriminatoire Dienstverlening en de vertrouwelijkheid
van concurrentiegevoelige informatie.
De proces manager borgt eveneens dat (de eventuele
wijzigingen in) (een) Projectplan(nen) conform proces
(zie hoofdstuk 5) worden afgestemd met de
Spoorvervoerders.
De proces manager is niet verantwoordelijk voor de
operationele aansturing van de Dienstverlening, dat is de
Dienstenproducent zelf.
3. Servicemanager :
De servicemanager is verantwoordelijk voor de
kwaliteitsrapportage van de Dienstverlening. Het SLA en
contract management en de escalatie van incidenten zal
door de servicemanager worden uitgevoerd.
4. Financieel manager :
De financieel manager is verantwoordelijk voor de
interne- en externe financiële verantwoording van de
inkomsten en kosten van de Dienstverlening in een
periodieke P&L.
5. Incidentendesk manager : De Incidentendesk manager is eindverantwoordelijk voor
een correcte en tijdige afhandeling van aangemelde
incidenten
6. DCRI manager :
De DCRI manager is eindverantwoordelijk voor alle DCRI
activiteiten en Deliverables. De DCRI manager stuurt de
DCRI rollen functioneel aan en is binnen het DCRI het
hoogste niveau van escalatie.
In de uitwerking van de procescycli zullen de verantwoordelijkheden van deze rollen
verder worden toegelicht in RASCI’s.
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3.5

•
•

•

•

DCRI Overlegstructuur

Er wordt éénmaal per kwartaal een overleg gepland door de accountmanager van
het DCRI voor alle Spoorvervoerders gezamenlijk.
De uitnodigingen voor het hele jaar worden verstuurd aan de bevoegde
contactpersonen van de Spoorvervoerders (of een afvaardiging met toereikend
mandaat, gelet op de agendapunten).
Deze kwartaaloverleggen hebben een vaste agenda (zoals ook in onderstaande
tabel is aangegeven);
 De volgende overzichten worden, indien van toepassing, elk kwartaal
geagendeerd:
- ter kennisgeving alle DCRI Pitches die zijn afgerond in het afgelopen
kwartaal en de Pitches die nog in uitvoering zijn;
- ter kennisgeving de Pitches (gelijk aan of minder dan 4 sprints) die in het
afgelopen kwartaal zijn goedgekeurd, afgewezen of on-hold gezet;
- ter kennisgeving Pitches > 4 sprints ter garandering van de continuïteit van
de dienstverlening;
- ter goedkeuring overige Pitches > 4 sprints.
 In het vierde kwartaal (vóór 1 november) wordt het tarief voor het
aankomende dienstregelingsjaar door DCRI vastgesteld en aan
Spoorvervoerders meegedeeld.
 In het eerste kwartaal van een jaar wordt door het DCRI door middel van
een voorlopige rapportage verantwoording afgelegd over de kwaliteit en
financiën van de Dienstverlening van afgelopen jaar. De definitieve
financiële verantwoording en eventuele verrekening over het afgelopen jaar
volgt na de accountantscontrole.
 In de laatste 3 kwartalen van het jaar wordt de kwaliteit van de
Dienstverlening van het afgelopen kwartaal geëvalueerd.
De accountmanager van het DCRI zorgt dat het kwartaaloverleg wordt genotuleerd
en de notulen in het volgende kwartaaloverleg ter goedkeuring worden
aangeboden.

Agendapunten Kwartaaloverleggen
Planvorming dienstontwikkeling:
1
2

Voortgang geplande
dienstontwikkeling:

3

Vaststellen en meedelen tarief
komend dienstregelingsjaar
Kwaliteitsverantwoording
Dienstverlening afgelopen jaar
Financiële verantwoording
Dienstverlening afgelopen jaar
Kwaliteitsevaluatie
Dienstverlening afgelopen
kwartaal

4a
4b
5

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4









x

x

x





x

x

x



x

x



x
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4 Algemene uitgangspunten van de
procesmaatregelen
•

Er is een samenstel van procesmaatregelen met als doel te borgen, dat de
Dienstverlening non-discriminatoir en kosten-transparant wordt uitgevoerd en
concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

•

De procesmaatregelen worden ingericht als maatregelen van preventieve aard. Er
zal desgewenst achteraf een interne en/of externe controle plaatsvinden om de
effectiviteit van de maatregelen te toetsen.

•

De maatregelen zijn te onderscheiden in de volgende categorieën:
1. functiescheidingen (zie 4.1.)
2. toegangsbeveiliging van informatie en systemen (zie 4.2)
3. autorisatie van plannen en rapporten (zie 4.3)
4. werkinstructies; training in mededingingseisen, checklijsten in de uitvoering
(zie 4.4)
5. toetsing van het leidend budget (zie 4.5)
6. vastlegging van een procesgang in de operatie (zie 4.6)
Deze categorieën van maatregelen worden in de betreffende paragrafen van dit
hoofdstuk verder toegelicht.

Daarnaast zijn de verschillende procescycli van het DCRI, de financiële verantwoording
en de uitgangspunten van de kwaliteitsmetingen voorbeelden van procesmaatregelen
om te bewaken dat de Dienstverlening non-discriminatoir wordt uitgevoerd:
I.
II.
III.
IV.

De plan- en tariefcyclus (zie hoofdstuk 5)
De beheercyclus (zie hoofdstuk 6)
De incidentencyclus (zie hoofdstuk 7)
De ad hoc verzoeken cyclus (zie hoofdstuk 8)
Financiële verantwoording (zie hoofdstuk 10)
Uitgangspunten kwaliteitsmetingen (zie hoofdstuk 11)

Ten behoeve van de leesbaarheid van het document zijn niet alle procesmaatregelen
binnen de hierboven genoemde hoofdprocesmaatregelen beschreven, waar
het DCRI wel mee werkt.
Bijvoorbeeld:
 Incidenten van de Spoorvervoerders (van dezelfde categorie) moeten op volgorde
van binnenkomst worden opgelost en niet NS incidenten eerst. Servicemanager van
het DCRI ziet erop toe dat de rapportages van de dienstenleverancier hierover
inzicht verschaffen.
 In de werkinstructie van de Medewerker Reisinformatie staat dat zij nondiscriminatoir moeten handelen.
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4.1



In de reisinformatie visie van NS is opgenomen dat de reisinformatie op stations
verzorgd wordt voor alle treinreizigers in Nederland, zonder onderscheid te maken
naar vervoerder. Het verstrekken van goede informatie aan de reizigers is geen
domein waarop NS concurreert met ander vervoerders.
Voor de reisinformatievertrekking met betrekking tot Besloten Vervoer geldt een
aparte proces- en werkwijzebeschrijving, waarin o.a. het omgaan met
concurrentiegevoelige informatie is opgenomen.
Functiescheidingen

•

Eén van de belangrijkste preventieve organisatorische maatregelen is het inrichten
van adequate functiescheidingen. Deze dienen te bewerkstelligen dat er geen
belangenverstrengeling kan optreden of een voorkeursbeleid kan worden gevoerd.

•

Dit houdt in;
 dat de functie die een medewerker bij NS heeft niet in conflict mag zijn met de
parttime rol die dezelfde medewerker bij het DCRI vervult. Met andere
woorden: het specifieke NS belang, dat een medewerker dient door het
uitoefenen van een functie, mag niet de invulling van een rol bij het DCRI
beïnvloeden of er aan in de weg staan.
 dat een medewerker niet bepaalde DCRI rollen tegelijk mag vervullen.

Hieronder worden de gewenste functiescheidingen verder toegelicht:
Functiescheiding

Toelichting

Accountmanager
DCRI

Procesmanager DCRI
Productowner

Het beheer van het DCRI Projectplan van een Pitch (accountmanager) en de
inrichting van procesmaatregelen (procesmanager) worden gescheiden. De
controle van de voortgangsrapportage en het opstellen van de rapportage
worden gescheiden.

Servicemanager
DCRI

Procesmanager DCRI

Het beheer van de SLA Reisinformatie overeenkomst (servicemanager) en
de uitvoering van procesmaatregelen ten gevolge van contractuele
afspraken (procesmanager) worden gescheiden.

•

RI/IT Operatie
manager NS
Productowner

Het beheer van het Projectplan (accountmanager) en de verantwoordelijke
voor de uitvoering van het Projectplan (RI/IT Operatie manager) worden
gescheiden. De opdrachtgever voor de ontwikkeling van NS diensten
Product Owner) kan eveneens niet het Projectplan van de DCRI beheren.

•

beheerder
toegangsrechten
NS

Het waarborgen van procesmaatregelen (procesmanager) en het uitvoeren
van een procesmaatregel (beheerder toegangsrechten) worden
gescheiden.

Servicemanager
DCRI

•

Incident/Change
manager DCRI

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsrapportage van de
Dienstverlening (servicemanager) en het oplossen van incidenten
(incident/change manager van de dienstenleverancier) worden gescheiden.

Financieel
manager DCRI

Budgethouder RI/IT
Operatie NS

Accountmanager
DCRI

Procesmanager
DCRI

•

De controle van het leidend budget voor de Dienstverlening (financieel
manager) en de gebruiker van het budget (budgethouder RI/IT Operatie)
worden gescheiden.
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DCRI manager

•

4.2

overige DCRI rollen/
Directeur Besturing
Operatie NS



Het borgen van een juiste functionele invulling van een rol wordt
gescheiden van de uitvoering van een rol.
Hoofd RI en DCRI manager hoeft niet gescheiden te worden aangezien de
opdracht van het hoofd RI gelijkstromend is met de opdracht van de
manager DCRI. Er is zowel bij NS als bij andere vervoerders behoefte aan
klanttevredenheid, efficiency en kostenbesparing, derhalve is er geen
intrinsieke belangenstrijd

Er wordt vanuit het oogpunt van functiescheiding geen bezwaar gezien in de
overige combinaties van DCRI rollen. Het is wel de verwachting dat bepaalde rollen
dusdanig verschillende competenties vereisen, dat ze door verschillende
medewerkers worden ingevuld.
Toegangsbeveiliging van informatie & systemen

•

De toegangsrechten van medewerkers tot systemen en informatie moeten
zorgvuldig, volgens een vaste procedure en doelmatig zijn toegekend.

•

De toegang tot informatie moet op een “need-to-know” basis voor invulling van de
specifieke functie van de medewerker worden toegekend.

•

Er wordt in de toekenning van toegangsrechten geen onderscheid gemaakt tussen
de informatie van verschillende Spoorvervoerders.
Er worden bijvoorbeeld vanuit pragmatisch oogpunt (en om kosten te besparen)
geen aparte teams met zogenaamde Chinese walls ertussen ingericht.

•

Er wordt in de toekenning van toegangsrechten wel vereist, dat de desbetreffende
medewerkers een training en instructie hebben gehad in het vertrouwelijk omgaan
met concurrentiegevoelige informatie, opdat deze niet met andere medewerkers of
de buitenwereld wordt gedeeld.

•

Medewerkers die toegang hebben tot de systemen en informatie mogen niet
tevens betrokken zijn bij NS in een positie waarbij de reisinformatie van andere
vervoerders relevant kan zijn voor commerciële doeleinden.

•

De beschikking en het beheer van de toegangsrechten is belegd bij een
medewerker die geen verdere rol heeft in de Dienstverlening. Deze medewerker
bewaakt de beschreven uitgangspunten voor de toekenning van toegangsrechten
tot systemen en informatie.

•

De toekenning van toegangsrechten aan medewerkers wordt geregistreerd voor
een eventuele controle door een externe audit.
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4.3



Autorisatie van plannen en rapporten

•

In de processen tussen Spoorvervoerders, DCRI en Dienstenproducent worden een aantal plannen en rapporten formeel vastgelegd; van het
plan voor de dienstontwikkeling tot en met de financiële rapportage van het DCRI.

•

Voor elke afzonderlijk plan of rapport wordt er vastgelegd welke partijen en medewerkers een akkoord moeten hebben gegeven voordat deze
formeel is goedgekeurd.

•

Deze procesmaatregel borgt dat de juiste non-discriminatoire, transparante procedure is gevolgd en een inhoudelijke controle heeft
plaatsgevonden van een plan of rapport voordat de volgende processtap wordt gezet.

•

Het archiveren van deze formeel goedgekeurde plannen en rapporten van het DCRI biedt een mogelijkheid voor het achteraf controleren van
de procesgang door een externe audit.

De volgende tabel geeft een overzicht van de gevraagde autorisatie voor een plan of rapport op basis van de beschreven DCRI processen. De
opgesomde plannen en rapporten zijn overigens allemaal beschikbaar voor de Spoorvervoerders; de tabel geeft (in de eerste regel) alleen aan
welke daarvan ook formeel door de Spoorvervoerders geautoriseerd dienen te worden.

autorisatie
versus
plan/rapport

Reis-informatie
ovk
update
DCRI - Dienstencentrum Reisinformatie - Governance/Manual

kwaliteits
indicator-en

proces
maatregelen

SLA performance rapport

DCRI financieel
rapport

incident status
rapport

√

×

×

×

×

×

×

√

×

×

×

√

×

×

√

√

×

×

×

√

×

√

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√

√

×

×

×

√

×

×

×

service
manager

×

×

×

√

√

√

×

√

×

×

financieel
manager

×

×

×

×

×

×

×

×

√

×

Incidentdesk
manager

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√

test en
acceptatie-plan

ontwikkel
Scenario

Project plan
≠must do

Voortgangsrapport

spoor
vervoerders

×

√

×

×

DCRI manager

×

√

×

RI/IT Operatie
manager

√

√

account
manager

√

proces
manager
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4.4

•

4.5

•

4.6

Werkinstructies

De procesmaatregelen met betrekking tot functiescheidingen, autorisatie,
beveiliging en controleerbaarheid leggen vast wie, wat uitvoert in de
Dienstverlening. Vanuit het DCRI worden er ook randvoorwaarden gesteld aan hoe
storingen worden afgehandeld en hoe de omroepberichten worden ingevuld. Er
worden in deze de volgende maatregelen genomen, dat de NS als Spoorvervoerder
geen voorkeursbehandeling krijgt:
 De medewerkers van de Dienstenproducent, die een rol spelen in de uitvoering
van de Dienstverlening, krijgen een training in de mededingingseisen van ACM.
 De werkinstructies van de medewerkers worden (waar nodig) aangepast, zodat
een non-discriminatoire uitvoering van de Dienstverlening wordt opgelegd,
conform de procescycli zoals in dit Governance document beschreven.
Toetsing van het leidend budget

De financieel manager van het DCRI moet inzicht hebben in het budget van de
Dienstenproducent dat betrekking heeft op de DCRI Dienstverlening om dit te
kunnen toetsen op een redelijke onderbouwing van de kosten en of deze conform
plan is met de Spoorvervoerders.
Vastlegging van een procesgang

•

Vanuit het oogpunt van transparantie is het belangrijk om de procedures rondom
de Dienstverlening vast te leggen. Om deze vervolgens ook controleerbaar te
maken voor een externe audit worden bepaalde processtappen geregistreerd.
 De plannen en rapporten van het DCRI worden gearchiveerd nadat zij formeel
geautoriseerd zijn (zie autorisatie procesmaatregel).
 De aanmelding en het oplosmoment van incidenten wordt geregistreerd.
 De overleggen tussen DCRI en Spoorvervoerders worden genotuleerd.
 Het doel, de Deliverables, de organisator, de genodigden, de frequentie en de
spelregels van deze overleggen zijn vastgelegd.
 De toegangsrechten van de medewerkers tot systemen en informatie zijn
vastgelegd, alsmede de (gevolgde) procedure om rechten aan medewerkers toe
te kennen.
 Er is vastgelegd welke medewerkers een DCRI rol vervullen in de
Dienstverlening en welke functies een uitvoerende rol hebben in de
Dienstverlening.

•

Er kan door elke Spoorvervoerder een externe procesaudit worden aangevraagd.
Deze audit kan op verzoek worden uitgevoerd door een partij die in het
kwartaaloverleg door de Spoorvervoerders in beginsel gezamenlijk wordt
aangewezen. Deze audit partij is van de Spoorvervoerders onafhankelijk (dus geen
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conflicterende belangen). Deze audit partij rapporteert vervolgens in het
kwartaaloverleg aan de Spoorvervoerders. Dit onafhankelijke onderzoek zal altijd
worden uitgevoerd, ook indien slechts een van de partijen dit wenst en vallen
onder de post onvoorziene kosten binnen de kostenbasis. Als er geen gezamenlijke
auditpartij kan worden vastgesteld wijst de aanvragende partij de auditpartij aan.
Als er geen gezamenlijke opdracht kan worden vastgesteld, bepaalt de aanvragende
partij de opdracht. Het voorgaande laat de geschillenregeling onverlet.
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5 DCRI Procescyclus I: Plan- en Tarief cyclus
5.1

Processtappen plancyclus, inclusief Pitchproces

De plancyclus is hieronder stap-voor-stap toegelicht waarbij de nummers
corresponderen met de afbeelding bij 5.2 procesflow plancyclus. Zie daarnaast 5.8 voor
de besluitbesluitvormingsregels.
1. De plancyclus van de Dienstverlening start met een Klantvraag van de
Spoorvervoerders. Deze kan betrekking hebben op de functionaliteit en kwaliteit
van de Dienstverlening, van technisch systeem tot en met procedures en werkwijze.
2. De accountmanager van het DCRI ontvangt de Klantvraag en zet deze uit bij de
Dienstenproducent. NS zet haar klantvraag zelfstandig uit bij de Dienstenproducent.
De Productowners van de Dienstenproducent bewaken de doorlooptijden, in die
zin dat klantvragen van andere vervoerders dan NS geen onnodig lange of
systematisch langere doorlooptijden dan klantvragen van NS kennen.
3. De Dienstenproducent komt met een eerste voorstel met functionaliteit, planning
en kosten.
4. De accountmanager van het DCRI legt dit voorstel voor aan de Spoorvervoerders en
zij beoordelen of het aanbod aansluit op de Klantvraag/Klantvragen (decision to
justify). Als dit (gedeeltelijk) niet het geval is, zal de accountmanager (dat deel van)
het voorstel terugleggen bij de Dienstenproducent met de terugkoppeling van de
Spoorvervoerders erbij.
5. Indien akkoord werkt de ‘Dienstenproducent’ het (goedgekeurde deel van het)
voorstel uit in 1 of meer DCRI Projectplannen voor Pitches met daarin de
functionaliteiten, kwaliteitsspecificaties, ontwikkel- & beheerbudget, impact op de
kostenbasis en de opleverplanning.
6. De financieel manager van het DCRI is verantwoordelijk voor de P&L van de
Dienstverlening en zal voor iedere Pitch groter dan 4 sprints het Projectplan vooraf
financieel beoordelen.
In geval van toekomstige omvangrijke investeringen (groter dan 10 mio) wordt de
berekening van de eventuele kapitaalskosten ter goedkeuring aan ACM voorgelegd
(zie randnr 76 van het besluit NMa en hierna 10.2 onder d).
7. Voor projecten die uit meer dan 4 sprints bestaan wordt na unanieme goedkeuring
(decision to fund) door alle Spoorvervoerders door de DCRI-manager aan de
‘Dienstenproducent’ opdracht tot uitvoering van het Projectplan gegeven. Pitches
kleiner dan 4 sprints en must-do’s (nodig ter garandering van de continuïteit van de
dienstverlening) worden ter kennisgeving met alle Spoorvervoerders gedeeld.
8. De Dienstenproducent voert het project uit en rapporteert ieder DCRIkwartaaloverleg over de voortgang.
9. Zodra met een goedgekeurd project het vastgestelde jaarlijkse ontwikkelbudget
dreigt te worden overschreden, legt de accountmanager DCRI een wijzigingsverzoek
voor ter besluitvorming. De financieel manager DCRI beoordeelt vooraf dit
wijzigingsverzoek financieel. DCRI heeft het recht alle partijen met spoed bijeen te
roepen en partijen hebben dan de plicht aan de oproep gehoor te geven, in welke
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bijeenkomst het wijzigingsverzoek ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het is aan
DCRI om te besluiten of van dit recht gebruik gemaakt wordt
Zonder unanieme goedkeuring van het wijzigingsverzoek wordt het project
stopgezet. Na goedkeuring ligt er opnieuw een goedgekeurd Projectplan inclusief
wijziging, wat als opdracht wordt uitgezet richting de Dienstenproducent.
10. Een project is afgerond als de gewenste dienstontwikkeling is geïmplementeerd,
getest en functioneel geaccepteerd door de Dienstenproducent. Indien van
toepassing zal er een gebruikersacceptatie worden ingepast.
11. Nadat de nieuwe dienst door de Dienstenproducent is geïmplementeerd zal de
servicemanager van het DCRI, indien nodig, een update van de SLA met de
Dienstenproducent vastleggen.
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5.2

Procesflow plancyclus

5.3

Tariefcyclus

De tariefcyclus is hieronder stap-voor-stap toegelicht waarbij de nummers
corresponderen met de afbeelding op de volgende blz. (onder 5.4 procesflow). Zie
daarnaast 5.8 besluitvormingsregels.
Jaarlijks in Q3 (jaar x-1) start de tariefcyclus voor het vaststellen van het tarief voor het
komende dienstregelingsjaar (jaar x).
1. Het uitgangspunt voor de tariefcyclus is het dienstregelingsjaar x-1.
2. De Financieel Manager van DCRI vraagt het halteringsbestand voor het
komende dienstregelingsjaar (jaar x) op bij ProRail.
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3. De kostenbasis voor het komende dienstregelingsjaar (jaar x) wordt vastgesteld
op basis van de goedgekeurde Projectplannen (plancyclus), plus de geplande
uitgaven vanuit de Dienstenproducent en DCRI voor dienstregelingsjaar X.
4. Twee weken voor het Q4 overleg stuurt de Financieel Manager de kostenbasis
voor het komende dienstregelingsjaar (jaar x) aan vervoerders. In het Q4
overleg wordt de kostenbasis goedgekeurd, zo nodig met aanpassingen. Na
goedkeuring wordt de kostenbasis voor het komende dienstregelingsjaar (jaar
x) bevroren.
5. Op basis van de kostenbasis en het halteringsbestand van ProRail berekent de
Financieel Manager het DCRI-tarief per vervoerder voor het komende
dienstregelingsjaar (jaar x).
6. De accountmanager DCRI verstuurt per vervoerder voor 1 november (jaar x-1)
de brief waarin het tarief voor deze vervoerder is vastgesteld.
7. Zodra de gerealiseerde uitgaven voor het betreffende dienstregelingsjaar
bekend zijn en gecontroleerd zijn door de externe accountant(Q2/Q3 jaar x+1),
vindt de eventuele verrekening van het voorafgaande dienstregelingsjaar
plaats, conform de methodiek beschreven bij paragraaf 10.1. Dit is het einde
van de Tariefcyclus. (Voor Accountantscontrole, zie beheercyclus.)
8. Bij een afgekeurd Projectplan in jaar X worden, indien NS dit project heeft
voorgefinancierd, deze voorgefinancierde kosten verrekend (direct
gefactureerd). Zie hiervoor bij paragraaf 10.2
5.4

Procesflow tariefcyclus
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5.5

Rasci ten behoeve van DCRI Deliverables

Plancyclus

DCRI

Dienstenproducent

Deliverable
DCRI
Manager
Voorstel n.a.v.
klantvraag
Ontwikkelbudget
Niet-financieel deel
Projectplan
Voortgangsrapportage
Opdracht voor
wijziging
Wijziging Projectplan

A/R

Test en acceptatie
Projectplan
SLA/ Reisinformatie
overeenkomst update

RI product
planning

IT
service
planning

I

R

C/S

A/R

S

S

S

S

A/R

A/R

Account
manager

Financieel
manager

A
I

Proces
manager

A/R

I

S/I

I

Service
manager

I

I

I

I

C

C

C

C

A

R

C/S

A

R

R

C/S

C/S

I

I

I

A/R

Tariefcyclus

DCRI

Dienstenproducent

Deliverable
DCRI
Manager
Geplande uitgaven jaar X
Kostenbasis jaar X
Tariefbrief
Gerealiseerde uitgaven
jaar X
Verrekening jaar X

Account
manager

I

Financieel
manager

Proces
manager

Service
manager

A

I

I

A/R

I

I

I

A/R

C

I

I

A
I

I

A/R

I

I

R

IT
service
planning
R

C/S

C/S

R

R

RI product
planning
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R = Responsible;
A = Accountable;
S = Supportive;
C = Consulted;
I = Informed;

verantwoordelijk voor het uitvoeren/opstellen van de Deliverable
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en oplevering van de
Deliverable
partij is ondersteunend in het uitvoeren/opstellen van de
Deliverable
partij dient geraadpleegd te worden bij het uitvoeren/opstellen
van de Deliverable
partij dient geïnformeerd te worden bij de oplevering van de
Deliverable
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5.6

Overlegagenda: planvorming dienstontwikkeling en tariefvaststelling

Zie ook hdst 3.5: DCRI overlegstructuur
Agendapunt :
Planvorming dienstontwikkeling
Doel:
 Alle ideeën en wensen voor de toekomstige dienstontwikkeling worden verzameld
en onderling afgestemd tussen het DCRI, de Spoorvervoerders en de
Dienstenproducent.
 De Dienstenproducent werkt, ten behoeve van deze afstemming, een inhoudelijk
voorstel uit voor de DCRI dienstontwikkeling.
 De Dienstenproducent levert, onder andere door middel van een Projectplan, een
overzicht van de nieuwe DCRI functionaliteit en/of verbeterde kwaliteit, het
benodigde ontwikkel & beheerbudget en een realistische opleverplanning.
Deliverables:
• (Een) Projectplan(nen)
Agendapunt wordt ingebracht door:
DCRI Accountmanager
Agendapunt wordt ondersteund door een inbreng van:
Spoorvervoerders, DCRI Servicemanager, DCRI financieel manager, afvaardiging
Dienstenproducent
Geagendeerd in kwartaaloverleg:
1, 2, 3, 4
Agendapunt
Tariefvaststelling
Doel:
 In het vierde kwartaal worden Spoorvervoerders vóór 1 november op de hoogte
gebracht van het door NS vastgestelde tarief voor het aankomende
dienstregelingsjaar. Dit tarief is gebaseerd op de kostenbasis, waarin o.a. de
opgeleverde Projectplannen zijn opgenomen.
Deliverables:
• Het tarief per vervoerder voor het aankomende dienstregelingsjaar
Agendapunt wordt ingebracht door:
DCRI Financieel Manager
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Agendapunt wordt ondersteund door een inbreng van:
Spoorvervoerders, DCRI Servicemanager, DCRI Accountmanager, afvaardiging
Dienstenproducent
Geagendeerd in kwartaaloverleg:
4

5.7

Overlegagenda: voortgang geplande dienstontwikkeling

Agendapunt
Voortgang geplande dienstontwikkeling
Doel:
Het doel van dit overleg is om de voortgang en de eventuele wijzigingen in de Pitches
van het lopende jaar voor te leggen aan de Spoorvervoerders.
Deliverables:
• Een voortgangsrapport van de lopende dienstontwikkeling.
• Er wordt indien van toepassing een aangepast Projectplan ter beoordeling
voorgelegd.
Agendapunt wordt ingebracht door:
De DCRI Procesmanager en Accountmanager
Agendapunt wordt ondersteund door een inbreng van:
De Spoorvervoerders, de DCRI Servicemanager, de DCRI Financieel Manager, een
afvaardiging van de Dienstenproducent.
Geagendeerd in kwartaaloverleg:
1, 2, 3, 4
5.8

Besluitvormingsregels in relatie tot plan- en tariefcyclus

a. De financiële vergoeding van het ministerie wordt volledig benut ten dienste van
de DCRI Dienstverlening. De financiële vergoeding van het ministerie
overschrijdende kosten worden volgens de verdeelmethodiek in rekening gebracht
bij Spoorvervoerders (zie paragraaf 10.2 en 10.3: kostenbasis en verdeelsleutel).
b. Bij afwezigheid (niet door overmacht) van een vertegenwoordiging van een
Spoorvervoerder, vervalt de inspraak in de besluiten die in het overleg genomen
worden. Een Spoorvervoerder kan bij afwezigheid vooraf een andere
Spoorvervoerder machtigen als haar vertegenwoordiging.
c. Spoorvervoerders bespreken het Ontwikkelscenario in het kwartaaloverleg. Het
Ontwikkelscenario en de voortgang ervan is ter informatie en wordt niet in
stemming gebracht. Elke Spoorvervoerder kan wensen kenbaar maken voor de
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dienstontwikkeling. De accountmanager zorgt ervoor dat deze worden verwerkt in
een Projectplan met ontwikkel- & beheerbudget en mogelijke opleverplanning,
tenzij op voorhand blijkt dat andere Spoorvervoerders deze wens niet
ondersteunen.
De voorgestelde ontwikkeling moet in het belang van de gemiddelde treinreiziger zijn
of deze belangen ten minste niet schaden. Alle vervoerders bepalen, als gehele
spoorbranche gezamenlijk, of de gewenste ontwikkeling in belang is van de
‘gemiddelde treinreiziger’
d. De afzonderlijke Projectplannen, inclusief ontwikkel- en beheerbudget, worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de Spoorvervoerders en worden alleen uitgevoerd bij
unaniem akkoord van alle Spoorvervoerders.
e. Deze goedkeuring geschiedt door middel van vastlegging in de notulen. Als er niet
tijdig een DCRI-kwartaaloverleg gehouden kan worden, kan tussentijds om
schriftelijke toestemming gevraagd worden. Spoorvervoerder staat ervoor in dat
deze goedkeuring met het juiste mandaat wordt gegeven. Een eenmaal gegeven
goedkeuring kan niet worden ingetrokken. Bij een wijziging van een Projectplan
wordt er opnieuw om goedkeuring gevraagd. Zie onder stap 9 bij de plancyclus
(hoofdstuk 5.1)
f. De goedkeuring van een Projectplan houdt tevens goedkeuring in van de
beschreven toleranties van tijd, geld en scope.
g. Een wijziging van het Projectplan wordt ter stemming gebracht zodra tijdens de
bespreking van het project tijdens het kwartaaloverleg blijkt dat een goedgekeurd
project boven zijn budget dan wel een overeengekomen overschrijdingspercentage
dreigt te komen, of dat de toleranties ten aanzien van tijd en scope overschreden
dreigen te worden.
h. Als een Spoorvervoerder (samen met de bijdrage van de overheid) geen
gezamenlijke kostendekkende bijdrage (volgens de vastgestelde verdeelmethodiek)
meer wil leveren voor een projectplan dat het ontwikkel- en beheerbudget waarop
het tarief is gebaseerd overschrijdt, dan wordt de wijziging afgekeurd en de
betreffende ontwikkeling gestopt. De reeds gemaakte projectkosten worden
conform de verdeelsleutel (zie hoofdstuk 10.3) direct na beëindiging van een
project via een aparte naheffing in rekening gebracht (zie hoofdstuk 10.2).
i. Als alle Spoorvervoerders (samen met de bijdrage van de overheid) wel een
gezamenlijke kostendekkende bijdrage willen leveren voor het ontwikkel- en
beheerbudget, dan wordt de wijziging goedgekeurd en de betreffende ontwikkeling
doorgezet.
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6 DCRI Procescyclus II: Beheercyclus
6.1

Procesbeschrijving

De beheercyclus is hieronder stap-voor-stap toegelicht waarbij de nummers
corresponderen met de afbeelding op de volgende bladzijde (onder 6.2 procesflow).
1. Het startpunt voor de beheercyclus van de Dienstverlening is de Reisinformatie
overeenkomst met de Spoorvervoerders.
2. De servicemanager is verantwoordelijk voor het monitoren en rapporteren
van/over de overeengekomen KPI’s. De procesmanager is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Dienstverlening op een non-discriminatoire wijze. Indien nodig
stellen zij daartoe definities van kwaliteitsindicatoren (KPI’s) en procesmaatregelen
voor.
3. De KPI’s en procesmaatregelen worden geïmplementeerd door de
Dienstenproducent. De Dienstenproducent meet en rapporteert de
kwaliteitsindicatoren vervolgens in de uitvoering van de Dienstverlening aan de
servicemanager van het DCRI.
4. De servicemanager van het DCRI rapporteert periodiek de prestaties (performance)
van de dienst per maand op de overeengekomen KPI’s aan de Spoorvervoerders.
Dit vindt plaats in het kwartaaloverleg. Eventuele maatregelen volgen vervolgens
de ad hoc cyclus, incidentencyclus of de plan- en tariefcyclus, afhankelijk van de
aard van de maatregel. Op basis van deze kwaliteitsrapportage wordt ieder half
jaar beoordeeld of er sprake is van een malus (zie verder in de
reisinformatieovereenkomst).
5. De Dienstenproducent rapporteert de budgetten en Actuals inzake de
Dienstverlening (via de reguliere financiële administratie) aan de financieel
manager van het DCRI.
6. De bijdragen van de Spoorvervoerders en het ministerie worden door de financieel
manager van het DCRI afgestemd. De financieel manager van het DCRI consolideert
de inkomsten (bijdragen) en kosten van de Dienstverlening conform een vaste
afgestemde methodiek in het DCRI en rapporteert deze periodiek aan de
Spoorvervoerders
7. Jaarlijks vindt op basis van de DCRI P&L een accountantscontrole plaats om de
kostenverantwoording aan de Spoorvervoerders op juistheid en volledigheid te
toetsen (zie ook de paragraaf ten aanzien van de financiële verantwoording).
8. Daarnaast is er de mogelijkheid tot extern onderzoek op doelmatigheid en
efficiëntie op een specifiek onderdeel van de kostenbasis. Dit onafhankelijke
onderzoek zal altijd worden uitgevoerd, ook indien slechts een van de partijen dit
wenst.
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6.2

Procesflow

6.3

Rasci ten behoeve van DCRI Deliverables

Deliverable

DCRI
Account
manager

Definities
kwaliteitsindicatoren
Definities
procesmaatregelen
Kwaliteitsmetingen
Uitvoering
procesmaatregelen
SLA performance
rapport
RI/IT Actuals en
budgetten
DCRI P&L

Financieel
manager

Dienstenproducent

Proces
manager

Service
manager

BICC

A/R
C

A/R*

C

A

I
I
I

A/R

RI
proces
&
support

RI
P&C

IT service
planning

I

I

C

C

A

R

R

C

R

R

A

R

R

C

C

A/R

IT P&C

A/R
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* De procesmanager kan het definiëren van de procesmaatregelen ook uitbesteden aan
experts, zolang ze de eindverantwoordelijkheid heeft.

R = Responsible;
A = Accountable;
S = Supportive;
C = Consulted;
I = Informed;

6.4

verantwoordelijk voor het uitvoeren/opstellen van de Deliverable
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en oplevering van de
Deliverable
partij is ondersteunend in het uitvoeren/opstellen van de
Deliverable
partij dient geraadpleegd te worden bij het uitvoeren/opstellen
van de Deliverable
partij dient geïnformeerd te worden bij de oplevering van de
Deliverable

Overlegagenda: kwaliteitsverantwoording Dienstverlening afgelopen jaar

Zie ook hfdst 3.5: DCRI overlegstructuur

Agendapunt
Kwaliteitsverantwoording Dienstverlening afgelopen jaar
Doel:
Het DCRI rapporteert en verantwoordt de kwaliteit van de Dienstverlening van het
afgelopen jaar in relatie tot de afgesproken service levels.
Deliverables:
SLA performance rapport
Agendapunt wordt ingebracht door:
De DCRI Servicemanager
Agendapunt wordt ondersteund door een inbreng van:
De Spoorvervoerders, de DCRI Accountmanager
Geagendeerd in kwartaaloverleg:
1
6.5

Kwaliteitverantwoordingsregels

 Elke Spoorvervoerder kan voorstellen voor verbetering of aanpassing van de
rapportage kenbaar maken ten behoeve van een volgend jaar.
 Elke Spoorvervoerder kan voorstellen voor verbetering of aanpassing van de
rapportage kenbaar maken. Het voorstel wordt in stemming gebracht, waarbij elke
Spoorvervoerder een even grote stem heeft Bij een gewone meerderheid van
stemmen wordt het voorstel door de servicemanager in beginsel verwerkt in de
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rapportage. Echter, indien het voorstel niet binnen de nog beschikbare DCRIcapaciteit en/of DCRI-budget kan worden opgeleverd, zal de servicemanager het
verzoek afwijzen en (indien gewenst) als Klantvraag aanmelden bij de
accountmanager in de DCRI plancyclus. Dit kan bij de beoordeling vooraf of tijdens
de uitvoering van verzoek blijken.
6.6

Overlegagenda: Financiële verantwoording Dienstverlening afgelopen jaar

Zie ook hfdst 3.5: DCRI overlegstructuur

Agendapunt: Financiële verantwoording Dienstverlening afgelopen jaar
Doel:
Het doel van dit overleg is om de winst- en verliesrekening van de DCRI Dienstverlening
transparant te verantwoorden aan de Spoorvervoerders.
Deliverables:
(Voorlopige) DCRI winst-en-verliesrekening
Agendapunt wordt ingebracht door:
DCRI financieel manager
Agendapunt wordt ondersteund door een inbreng van:
Spoorvervoerders, DCRI Accountmanager, DCRI Procesmanager
Geagendeerd in kwartaaloverleg:
(1), 3
6.7

Financiële verantwoordingsregels

De winst-en-verliesrekening wordt door een externe accountant op juistheid en
volledigheid getoetst.

6.8

Overlegagenda: Kwaliteitsevaluatie Dienstverlening afgelopen kwartaal

Agendapunt
Kwaliteitsevaluatie Dienstverlening afgelopen kwartaal.
Doel:
Het doel van dit overleg is om de prestatie van de Dienstverlening van het afgelopen
kwartaal in relatie tot de afgesproken service levels te evalueren.
Deliverables:
SLA performance rapport
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Agendapunt wordt ingebracht door:
De DCRI Servicemanager
Agendapunt wordt ondersteund door een inbreng van:
Spoorvervoerders, DCRI Accountmanager
Geagendeerd in kwartaaloverleg:
2, 3 en 4
6.9

Kwaliteitsevaluatieregels

 Bij afwezigheid (behoudens door overmacht) van een vertegenwoordiging van een
Spoorvervoerder, vervalt de inspraak in de besluiten die in het overleg genomen
worden. Een Spoorvervoerder kan bij afwezigheid vooraf een andere
Spoorvervoerder machtigen als haar vertegenwoordiging.
 Elke Spoorvervoerder kan voorstellen voor verbetering of aanpassing van de
rapportage kenbaar maken. Het voorstel wordt in stemming gebracht, waarbij elke
Spoorvervoerder een even grote stem heeft Bij een gewone meerderheid van
stemmen wordt het voorstel door de servicemanager in beginsel verwerkt in de
rapportage. Echter, indien het voorstel niet binnen de nog beschikbare DCRIcapaciteit en/of DCRI-budget kan worden opgeleverd, zal de servicemanager het
verzoek afwijzen en (indien gewenst) als Klantvraag aanmelden bij de
accountmanager in de DCRI plancyclus. Dit kan bij de beoordeling vooraf of tijdens
de uitvoering van verzoek blijken.
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7 DCRI Procescyclus III: Incidentencyclus
7.1

Procesbeschrijving

De incidentencyclus is hieronder stap-voor-stap toegelicht waarbij de nummers
corresponderen met de afbeelding op de volgende bladzijde (onder 5.2 procesflow)
1. De incidentencyclus start met de aanmelding van een storing in de
Dienstverlening door de Spoorvervoerders. De storing in de Dienstverlening kan
betrekking hebben op zowel de technische als niet-technische kant van de
Dienstverlening.
2. Verstoringen aan de reisinformatiemiddelen (technisch/hardware) worden
door de Spoorvervoerders aangemeld bij het Operationeel Besturingscentrum
Infra (ProRail), gebruikers binnen OCCR melden deze verstoringen rechtstreeks
bij de Centrale Service Desk (CSD) van ProRail.
3. De overige storingen worden door de Spoorvervoerders bij de Incidentendesk
van het DCRI aangemeld. De Incidentendesk registreert en beoordeelt dit
gemelde incident.
4. Eenvoudige incidenten lost de Incidentendesk zelf op (1st line of support).
5. Complexe incidenten worden uitgezet bij het incident management van de
Dienstenproducent. Deze afdelingen rapporteren de voortgang van de
incidenten en eventuele daaruit voortvloeiende Problemen en Changes aan de
incidentendesk en de servicemanager van het DCRI.
6. De incidentendesk bewaakt de voortgang van de oplossing van het incident en
draagt zorg voor de communicatie van de status aan de Spoorvervoerders. Bij
grote incidenten, Problemen of Changes neemt de servicemanager deze
verantwoordelijkheid over. Indien het incident volgens de servicemanager niet
voldoende snel kan worden opgelost, zal de Incidentendesk een escalatieaansturing opstarten.
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7.2

Procesflow

7.3

Rasci ten behoeve van DCRI Deliverables

Deliverable

DCRI
Account
manage
r

Dienstenproducent

incident registratie
1st line of support

Incident
desk
manager
A/R
A/R

2nd line of support

A

R

R

A*/I

A

R

R

A

I

R

R

Financieel
manager

Proces
manager

statusrapport
escalatie

Service
manager

RI incident
management

IT incident
management

I
I

I
I

* bij grote incidenten/verstoringen

R = Responsible;
A = Accountable;

verantwoordelijk voor het uitvoeren/opstellen van de Deliverable
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en oplevering van de
Deliverable
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S = Supportive;
C = Consulted;
I = Informed;

partij is ondersteunend in het uitvoeren/opstellen van de
Deliverable
partij dient geraadpleegd te worden bij het uitvoeren/opstellen
van de Deliverable
partij dient geïnformeerd te worden bij de oplevering van de
Deliverable
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8 DCRI Procescyclus IV: ad hoc verzoeken

8.1

Procesbeschrijving

Ad hoc verzoeken betreft verzoeken om wijzigingen in het gebruik van bestaande
functionaliteit, zonder of met kleine IT aanpassing (b.v. omroepverzoeken, aanpassing
van logo’s of invoer van treinnamen).Dit in tegenstelling tot klantvragen in de
plancyclus die per definitie een IT-aanpassing vereisen.
Het proces voor de ad hoc verzoeken is hieronder stap-voor-stap toegelicht waarbij de
nummers corresponderen met de afbeelding op de volgende bladzijde (onder 8.2
procesflow).
1. Het DCRI proces voor de ad hoc verzoeken start met een verzoek tot (tijdelijke)
aanpassing van een bestaande functionaliteit in de Dienstverlening van de
Spoorvervoerders.
2. De incident desk manager van het DCRI registreert het gemelde ad hoc verzoek en
consulteert de servicemanager, proces manager, financieel manager en de
dienstenproducent of het verzoek past binnen respectievelijk de kwaliteit,
capaciteit en prioriteit van de Dienstverlening.
3. Indien het ad hoc verzoek niet binnen de kaders van kwaliteit, capaciteit en
prioriteit kan worden opgeleverd zal de Incidentendesk het ad hoc verzoek afwijzen
en (indien gewenst) als Klantvraag aanmelden bij de accountmanager in de DCRI
plancyclus. Dit kan bij de beoordeling vooraf of tijdens de uitvoering van het ad hoc
verzoek blijken.
4. Bij positieve beoordeling wordt het ad hoc verzoek uitgezet bij de
Dienstenproducent (IT of Reisinformatie). Deze afdelingen werken aan de invulling
van het verzoek en melden aan de Incidentendesk wanneer de wijziging is
geïmplementeerd. Uiteraard wordt tijdens de implementatie afgestemd met de
indiener van het ad hoc verzoek.
5. De Incidentendesk bewaakt de voorgang van de wijziging en draagt zorg voor de
communicatie van de status naar de Spoorvervoerders.
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8.2

Procesflow

8.3

Rasci ten behoeve van DCRI Deliverables

Deliverable

DCRI
account
manage
r

registratie ad
hoc verzoek

c

voortgangsrapp
ort ad hoc
wijziging

I

R = Responsible;
A = Accountable;
S = Supportive;
C = Consulted;
I = Informed;

Dienstenproducent

financieel
manager

proces
manage
r

service
manager

incident
desk
manager

RI incident
managemen
t

IT incident
managemen
t

C

C

C

A/R

I

I

I

A

R

R

verantwoordelijk voor het uitvoeren/opstellen van de Deliverable
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en oplevering van de
Deliverable
partij is ondersteunend in het uitvoeren/opstellen van de
Deliverable
partij dient geraadpleegd te worden bij het uitvoeren/opstellen
van de Deliverable
partij dient geïnformeerd te worden bij de oplevering van de
Deliverable
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9 begroting DCRI rollen
In dit Governance document is vastgelegd welke werkzaamheden worden uitgevoegd
en welke producten worden opgeleverd door het DCRI management. Hiervoor wordt
jaarlijks een vast bedrag van €60k (met indexering van 2% per jaar vanaf 2020)
toegerekend aan het DCRI budget. Deze kosten zijn gebaseerd op de initiële
inschatting en de ervaring in de praktijk van de tijdsbesteding per DCRI management
rol per jaar en de kosten daarvan in 2018 (zie ook hoofdstuk 16). Dit bedrag wordt elke
3 jaar herijkt.
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10

DCRI Financiële verantwoording

10.1 Uitgangspunten

•

Hoofdprincipe voor de financieel administratieve inrichting van het DCRI is:
eenvoudig en transparant.
Het DCRI consolideert haar financiële gegevens vanuit de bestaande financiële
administratie van NS en ziet toe op de juiste consolidatieslag vanuit financieel
administratief oogpunt.

•

Het DCRI is als virtuele organisatie ingericht;
 Er worden medewerkers van NS voor het DCRI ingezet waarbij de
medewerkers binnen de bestaande afdelingen werkzaam blijven. Deze
medewerkers zijn niet betrokken bij NS, in posities waarbij de
Dienstverlening aan andere vervoerders tot een belangenverstrengeling kan
leiden; zie de procesmaatregelen ten aanzien van functiescheidingen
(hoofdstuk 4.1).
 De kosten van de medewerkers blijven binnen de verantwoordelijke
afdelingen vallen, maar komen voor rekening van DCRI en worden – voor
zover mogelijk - verantwoord op kostenplaatsen die specifiek voor het DCRI
zijn ingericht
 De winst-en-verliesrekening (Profit&Loss: P&L) wordt geconsolideerd uit de
administratie van de afdelingen die medewerkers en middelen inzetten voor
het DCRI. Zo worden IT middelen (activa) binnen de afdeling IT Operatie
geadministreerd, maar worden qua kosten gekoppeld aan kostenplaatsen
die specifiek voor het DCRI zijn ingericht.

•

Het DCRI rapporteert jaarlijks (kalenderjaar) een P&L met een transparant overzicht
inclusief uitleg en onderbouwing van de kosten voor de Dienstverlening en de
bijdragen van de vervoerders en overheid. De P&L wordt op juistheid en
volledigheid getoetst door een externe accountant en voorzien van een
accountantsverklaring.

•

Het DCRI rapporteert geen balans. De activa-waarden van de doorbelaste
afschrijvingskosten zijn in de administratie gekoppeld aan de specifieke DCRI
kostenplaatsen. De externe accountant toetst de afschrijvingskosten op juistheid en
volledigheid.

•

Op de DCRI P&L worden alleen lasten uit bedrijfsactiviteiten geboekt die een
aanwijsbare relatie hebben met de Dienstverlening.

•

De exploitatiekosten (= kostenbasis) worden in de P&L uitgesplitst in
personeelskosten, afschrijvingskosten, huisvestingskosten, financieringskosten,
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kosten van uitbesteed werk en onvoorziene kosten.
•

Het DCRI doel is om kosten georiënteerd te werken, waarbij gestuurd wordt op een
resultaat dat nihil is. Op de DCRI P&L zal een negatief resultaat worden
gerapporteerd als de financiering vanuit overheid en vervoerders niet volledig de
kosten dekt. Op de DCRI P&L zal een positief resultaat worden gerapporteerd als de
financiering vanuit overheid en vervoerders meer dan volledig de kosten dekt.
Indien het totaal van de werkelijk gerealiseerde Exploitatiekosten over het DCRI
tariefjaar meer dan 10% lager is dan het budget, zal NS Reizigers (DCRI) het totale
verschil naar rato terugbetalen aan haar Afnemers.
Indien met ingang van 2016 twee jaar achtereenvolgens blijkt dat de gerealiseerde
Exploitatiekosten minder dan 10% lager uitkomen dan het budget, dan zal met
betrekking tot het betreffende tweede jaar het deel dat lager uitkomt dan 10%,
eveneens naar rato terugbetaald worden aan alle Afnemers. Afnemers zien af van
het voorgaande, indien de afwijking minder dan 3% bedraagt.
Indien het totaal van de werkelijke Exploitatiekosten hoger is dan het budget, zal
het verschil voor rekening komen van NS(DCRI), tenzij een gezamenlijk besluit
wordt genomen dat expliciet leidt tot een verhoging van de exploitatiekosten.

•

De bijdragen van de overheid en de Spoorvervoerders worden intern geboekt waar
de lasten vallen en van daaruit geconsolideerd in de DCRI P&L.

•

De factuur aan de Spoorvervoerders voor de kosten van de Dienstverlening wordt
vanuit NS verstuurd.

•

Spoorvervoerders hebben mogelijkheid tot extern onderzoek op doelmatigheid op
een specifiek onderdeel van de kostenbasis. Een doelmatigheidsaudit geeft
onafhankelijke duiding/uitleg van cijfers en deze audit geeft inzicht. De uitkomsten
van een doelmatigheidsaudit worden ingebracht in een DCRI-kwartaaloverleg ter
oordeelsvorming en besluitvorming aangaande mogelijke efficiency-maatregelen
om de kostenbasis in de toekomstige budgetjaren te verlagen. DCRI is niet
verplicht deze maatregelen te nemen wanneer de kosten van deze maatregelen
niet kunnen worden toegevoegd aan de kostenbasis. Overigens kan een
geconstateerde inefficiency niet met terugwerkende kracht uit de kostenbasis
worden gehaald.

10.2 Kostenbasis

De kostenbasis bestaat uitsluitend uit de exploitatiekosten van de Dienstverlening. Het
totaal van de kostenbasis bepaalt het tarief dat verdeeld wordt conform de
verdeelmethodiek, zoals op de volgende bladzijden wordt uitgelegd.
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De kostenbasis bestaat uit de volgende Exploitatiekosten:
a) Afschrijvingskosten: de InfoPlus-applicatie en aan de Dienstverlening gerelateerde
projecten welke zijn ontwikkeld na afstemming met alle Afnemers in DCRI-verband.
De afschrijvingskosten hiervan worden bepaald op basis van de eventuele
historische kostprijs. De afschrijvingskosten worden op basis van de werkelijke
afschrijvingskosten van de gerelateerde activa doorbelast.
De afschrijving geschiedt op de door NS in het jaarverslag 2011 gehanteerde
afschrijvingsmethodiek. De afschrijvingsperiode voor de InfoPlus-applicatie is 8 jaar
vanaf 2013. Voor nieuw te ontwikkelen applicaties zullen afschrijvingstermijnen
opgenomen worden conform de IFRS regels.

b) De kosten van uitbesteed werk worden dedicated door de Dienstenproducent
geoormerkt ten behoeve van het DCRI in hun budget en opgenomen in de
kostenbasis. Kosten voor uitbesteed werk ten behoeve van de Dienstverlening
betreffen uitsluitend:
1. Kosten Technisch beheer InfoPlus: Instandhoudingskosten van de technische
infrastructuur ten behoeve van de InfoPlus-applicatie zowel in eigen beheer
als uitbesteed werk aan ProRail of een derde partij;
2. Kosten Applicatiebeheer InfoPlus: Beheer van de InfoPlus-software. Het
betreft zowel het correctief beheer (herstellen van fouten in de software)
als het adaptief beheer (verwerken van wijzigingsverzoeken van Afnemers);
3. Kosten Test services: Software aanpassingen ten behoeve van de
Dienstverlening kosten voor het testen van software-aanpassingen, worden
getest door NS Dienstenproducent, ProRail of een andere geschikte
aanbieder.
c) Huisvestingskosten, betreffen de vergoeding voor de huisvesting van de
medewerkers van NS (Reisinformatie en IT Operatie)die ingezet worden ten
behoeve van de Dienstverlening. De huisvestingskosten zullen aan ProRail of
andere partijen worden vergoed.
d) Financieringskosten: bestaan uit marktconforme kapitaalskosten, op basis van een
door ACM goedgekeurd percentage, voor de financiering van aan de
Dienstverlening gerelateerde activa welke zijn ontwikkeld na afstemming met alle
Afnemers in DCRI-verband. Ter zake van de financiering van de overname van de
InfoPlus-applicatie worden bij wijze van uitzondering geen financieringskosten
doorberekend in de tarieven. Wanneer financieringskosten in de toekomst leiden
tot een stijging van het DCRI-tarief per vervoerder met 10% of meer (de overname
en eventuele vervanging van de presentatiemiddelen daaronder begrepen), dan zal
de berekening van die kapitaalskosten ter goedkeuring aan ACM worden
voorgelegd. Zolang ACM geen goedkeuring heeft verleend, worden geen
financieringskosten doorberekend in het tarief.
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e) Personeelskosten, deze zullen jaarlijks worden berekend op basis van de
daadwerkelijke inzet in uren per medewerker ten behoeve van de Dienstverlening
op basis van het uurloon conform de geldende CAO voor de betreffende functies
plus een opslag van maximaal 10% voor de reiskostenvergoeding en eventuele
opleidingskosten.
g) Overige onvoorziene kosten: Onder overige onvoorziene kosten vallen bijvoorbeeld
kosten ten behoeve van accountantscontrole en optionele
doelmatigheidsonderzoeken: voor het vaststellen van het tarief voor het komende
budgetjaar zal een voorlopig budget hiervoor worden opgenomen. In tegenstelling
tot de andere kostenposten (vallend onder Exploitatiekosten zal een overschrijding
van dit budget niet volledig ten laste vallen van NS, maar zullen de kosten volledig
worden opgenomen in de kostenbasis op basis van werkelijke gemaakte kosten.
In Q3 volgt een update van de kostenbasis. Mutaties in de kostenbasis na vaststelling
van het tarief worden in Q1 conform de procedure van verrekening (zoals beschreven
onder 7e bullit 10.1) gehandeld.
Proces kostentoewijzing projecten
a) CAPEX projecten
Investeringen voortkomend uit goedgekeurde Projectplannen, voor zover activeerbaar
volgens de grondslagen zoals gehanteerd door NS ten behoeve van externe
verslaggeving (IFRS - International Financial Reporting Standards), maken deel uit van
de kostenbasis. NS financiert deze investeringen voor. Pas als een project gereed is,
leiden deze investeringen tot beheer en/of afschrijvingskosten. Rekenvoorbeeld:
Project bedraagt 400k. Voor een in sep 2018 goedgekeurd Projectplan is een
doorlooptijd van 6 maanden voorzien (van 1 jan 2019 tot 1 jul 2019), met een
afschrijvingsperiode van 10 jaar (= 40k per jaar). Dit betekent dat bij de vaststelling van
de kostenbasis voor dienstregelingsjaar 2019, afschrijvingskosten (periode 1 juli-dec
2019 = half jaar = 20k) worden opgenomen vanaf 1 juli 2019. Voor 2020 tot en met
2028 bedragen de afschrijvingskosten dan jaarlijks 40k. In 2029 bedragen de
afschrijvingskosten nog 20k. Als het project uitloopt, bijvoorbeeld tot 1 oktober 2019
en dus achteraf gezien ten onrechte afschrijvingskosten over de periode 1 juli – 1
oktober 2019 waren opgenomen, wordt met betrekking tot die afschrijvingskosten in
Q1 2020 conform de procedure van verrekening (zoals beschreven onder 7e bullit 10.1)
gehandeld.
Als een project na vaststelling tarief wordt gestart (bijvoorbeeld na 1-11 2020) en
eindigt voor vaststelling van het tarief voor het volgende dienstregelingsjaar (dus voor
1-11 2021), worden de kosten van dit project onderdeel van de kostenbasis van dat
volgende dienstregelingsjaar (zijnde 2022).
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Wanneer een project dat staat gepland te worden opgeleverd gedurende een
dienstregelingsjaar X maar wordt stopgezet in datzelfde dienstregelingsjaar X, dan
worden de reeds gemaakte investeringskosten van dit project direct gefactureerd.
Daarbij worden de beheer- en/of afschrijvingskosten uit dienstregelingsjaar X die reeds
in het tarief waren opgenomen, verrekend. Dit kan per saldo resulteren in een debetdan wel creditfactuur aan Spoorvervoerders. Deze kosten worden tevens uit de
meerjarenreeks geschrapt.
Het volgende voorbeeld is van toepassing indien het project wordt stopgezet op een
moment dat de kosten nog niet waren opgenomen in de kostenbasis.
Voor een in sep 2019 goedgekeurd Projectplan is een doorlooptijd van 1 jan 2021 tot 1
juli 2024 voorzien. Nu wordt dit project in juli 2022 stopgezet. Er zijn nog geen kosten
in de kostenbasis voor 2022 opgenomen maar er zijn wel kosten voorgefinancierd door
NS. Stopzetting resulteert daarom in een tussentijdse factuur zonder verrekening.
b) OPEX projecten
In het geval een project boekhoudkundig niet activeerbaar is (OPEX projecten) worden
de kosten (zoals in het Projectplan begroot en voorzien voor een bepaald jaar of jaren)
als operationele kosten toegevoegd aan de kostenbasis als uitbesteed werk voor het
jaar of jaren zoals in het Projectplan was aangegeven.
Wanneer een OPEX project (bijvoorbeeld met een budget van 1 mio) dat staat gepland
te worden opgeleverd gedurende een dienstregelingsjaar X maar wordt stopgezet in
datzelfde dienstregelingsjaar X, dan worden de reeds gemaakte operationele kosten
(voorbeeld 400k) in mindering gebracht op het gebudgeteerde bedrag van dit project
en dit saldo (in dit voorbeeld 600k) aan Spoorvervoerders terugbetaald (nb. het tarief
blijft gelijk). Zie ook 7e bullit bij paragraaf 10.1.
Ter verduidelijking is het onderstaande schema opgenomen
CAPEX Projectkosten
omvatten:

Voorfinanciering NS

Bij oplevering aan kostenbasis en
meerjarenreeks toevoegen

Investeringen
Beheer
Afschrijvingen

X
-

X
X

OPEX (project) kosten
omvatten:

Voorfinanciering NS

Bij oplevering aan kostenbasis en
meerjarenreeks toevoegen

Investeringen
Beheer
Afschrijvingen

-

X (operationele kosten)
X (afhankelijk van product)
-
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10.3 Verdeelsleutel

De kostenbasis moet verdeeld worden over alle Afnemers van het DCRI en moet
daarbij aan de volgende eisen voldoen:
1. De methodiek moet non-discriminatoir en transparant zijn (uitlegbaar).
2. De methodiek moet toekomstvast zijn (ofwel rekening houden met bijvoorbeeld
concessiewisselingen en eventuele nieuwe toetreders).
3. De methodiek moet integrale kosten en opbrengsten bevatten.
De tariefmethodiek kent twee componenten: de kostenbasis, ofwel de kosten die
verdeeld dienen te worden over de vervoerders, en de verdeelsleutel die hierop
toegepast wordt.
De verdeelsleutel: om de kostenbasis te verdelen over de verschillende vervoerders
wordt de volgende methodiek gehanteerd:
• Alle halteringen worden bepaald.
• Deze halteringen worden ingedeeld op basis van de station classificatie zoals
vastgesteld door ProRail (zie tabel hieronder).

•

Stationsklasse

Halte

Basis

Station

Mega

Kathedraal

Criterium (# in- en uitstappers)

< 1000

1.000 - 10.000

10.000 - 25.000

25.000 - 75.000

> 75.000

Een haltering in een stationsklasse wordt vervolgens gewaardeerd, zodat
halteringen op grote stations (met meer reisinformatie- en wachtvoorzieningen)
zwaarder meetellen dan halteringen op kleinere haltes en stations (met
minder/geen voorzieningen). Dit ziet er als volgt uit:

Stationsklasse

Halte

Basis

Plus

Mega

Kathedraal

Wegingsfactor

0,35

7,00

15,00

25,00

100,00

•

Op basis van het halteringsbestand afkomstig van ProRail, zullen ieder jaar conform
deze methodiek de halteringen volgens onderstaande tabel verdeeld worden
(voorbeeld fictieve situatie):

Halte

Basis

Arriva

604.169

4.966.150

1.655.160

2.536.850

-

9.762.329

76.787

442.722

207.735

707.800

-

1.435.044

Connexxion

Plus

Mega

Kathedraal

Totaal 2014
gewogen
halteringen

(gewogen halteringen)
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Keolis
NS
Syntus
Besloten Vervoerder x
Totaal

•

-

45.136

-

335.572

45.308.172

36.344.100

26.062

428.792

558.480

151.189

1.905.463

1.355.025

399.625

1.193.779

53.096.435

40.120.500

65.678.525

62.034.250
-

94.413.400

45.136
238.435.494

-

1.013.334

-

3.811.302

94.413.400

254.502.639

Na het tot stand komen van de gewogen halteringen voor de nieuwe
dienstregeling, zullen de gewogen halteringen vertaald worden naar een aandeel
van alle haltering van Openbaar en Besloten vervoerders in Nederland. Het
percentage bepaalt het totale aandeel in de kostenbasis en daarmee het tarief per
vervoerder voor het betreffende jaar. (voorbeeld situatie):

Voorlopig tarief jaar X

€ 12.462.621

= kostenbasis

(uitwerking tarief)

halteringen
gewogen
(#)

aandeel
gewogen
(%)

tarief 2014
(kostenb. *
perc.)

Arriva

9.762.329

3,84% €

478.047

Connexxion

1.435.044

0,56% €

70.272

45.136

0,02% €

2.210

Keolis
NS

238.435.494

93,69% € 11.675.837

Syntus

1.013.334

0,40% €

49.622

Besloten Vervoerder X

3.811.302

1,50% €

186.634

Totaal

•

-

254.502.639

100,00% € 12.462.621

Na afloop van het betreffende dienstregeling jaar wordt het gewogen aandeel van
halteringen per vervoerder opnieuw bepaald door het DCRI aan de hand van het
gerealiseerde aantal halteringen in de reisinformatie. Op basis daarvan wordt het
aandeel van elke vervoerder in de kostenbasis opnieuw bepaald. Eventuele
verschillen worden vervolgens verrekend met de verschillende vervoerders.
Verschillen kleiner dan €1000 worden, vanwege de administratieve last, niet
verrekend.
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10.4 Financiële stromen

Spoorvervoerders Nederland
NS

Ministerie I&W

inkomsten

inkomsten

DCRI (Diensten Centrum ReisInformatie)
financiële verantwoording
over de Dienstverlening
kosten

IT Opseratie
e

externe
accountant

kosten

dienstenproducent

kosten

ProRail

controle

RI
kosten

leveranciers

Overige leveranciers

Het DCRI legt financiële verantwoording af over de Dienstverlening aan de
Spoorvervoerders middels het rapporteren van een P&L (winst- en verliesrekening).
Hierbij worden de interne NS kosten en de kosten van externe leveranciers
meegenomen evenals de inkomsten uit de bijdragen van de Spoorvervoerders en het
ministerie. De P&L van het DCRI wordt op juistheid en volledigheid getoetst door een
externe accountant en voorzien van een accountantsverklaring.
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DCRI uitgangspunten kwaliteitsmeting

•

Het DCRI waarborgt dat de Dienstverlening non-discriminatoir en transparant
wordt uitgevoerd. De interne kwaliteitsdoelstellingen en de afsprakentussen NS en
toeleveranciers (o.a. SA Technisch beheer) alsmede de SLA met betrekking tot de
DCRI Dienstverlening worden non-discriminatoir en transparant vastgelegd voor
alle Spoorvervoerders.

•

In de beheer cyclus van het SLA/Reisinformatieovereenkomst worden
kwaliteitsindicatoren gedefinieerd door de Servicemanager van het DCRI om de
kwaliteit van de Dienstverlening te bewaken en te rapporteren aan de
Spoorvervoerders.

•

De meting van de kwaliteitsindicatoren is geïmplementeerd door de
Dienstenproducent om de kwaliteit van de Dienstverlening te kunnen rapporteren
aan het DCRI.

•

Het betreft hier de kwaliteit van de overall Dienstverlening inclusief de kwaliteit van
het deel van de Dienstverlening die door de leveranciers van de Dienstenproducent
worden geleverd.

•

De Dienstenproducent is verantwoordelijk voor het supplier management en het
uitvoeren/opstellen van de rapportages met betrekking tot de kwaliteit van de
aangeleverde diensten. Het DCRI is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en
oplevering van deze rapportages.

•

Met de metingen moet er een rapportage van de gepresteerde kwaliteit kunnen
worden gemaakt op de belangrijkste interne kwaliteitsdoelstellingen. Bijvoorbeeld:
 Beschikbaarheid
 Juistheid en tijdigheid van de Reisinformatie
 Aantal verstoringen en oplostijden, geclassificeerd naar impact voor de
reiziger.
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Procedure voor Governance wijzigingen

Dit Governance-model van het DCRI en de (praktische) uitwerking van de DCRI
activiteiten en Deliverables kunnen met overeenstemming van de Spoorvervoerders
worden gewijzigd. De procedure voor het doorvoeren van deze Governance wijzigingen
is als volgt vastgesteld;
1. De Spoorvervoerders kunnen een voorstel voor het deels wijzigen van de DCRI
Governance indienen bij de DCRI procesmanager (of accountmanager).
2. De procesmanager kan ook op eigen initiatief een gedeeltelijke wijziging van de
Governance voorstellen aan de Spoorvervoerders.
3. Indien van toepassing wordt het voorstel door de procesmanager uitgewerkt in
een concept tekst voor dit DCRI Governance document.
4. Een uitgewerkte concept tekst met de wijzigingen voor dit Governance
document wordt door de procesmanager toegelicht en ter goedkeuring
voorgelegd in het eerstvolgende DCRI kwartaaloverleg voor alle
Spoorvervoerders.
5. Indien alle aanwezigen van het kwartaaloverleg instemmen met de wijzigingen
worden deze verwerkt in dit DCRI Governance document.
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Procedure voor arbitrage

13.1 Inleiding

Deze regeling voor conflictbeslechting is een formele, non-discriminatoire en
transparante procedure die leidt tot een bindend besluit van een arbitrage commissie.
Er wordt daarbij in beginsel naar een oplossing gezocht die zoveel mogelijk tot
tevredenheid van alle betrokken partijen is of als dat niet geheel lukt ten minste zo
optimaal mogelijk recht doet aan de contractuele afspraken.
De tripartite arbitrage commissie wordt ad-hoc door de twee conflictpartijen (de
eisende partij en de wederpartij) samengesteld, waarbij elke partij 1 arbiter aanwijst
en deze 2 arbiters samen nog 1 neutrale arbiter aanwijzen.
De kosten van de arbitrage worden gelijkelijk gedeeld door de partijen.
13.2 Clausule met betrekking tot conflicten

Conflicten die voortkomen uit of raken aan de uitvoering van de door de DCRI
beheerde Reisinformatie overeenkomsten tussen NS en Spoorvervoerders kunnen
worden behandeld door een arbitragecommissie met inachtneming van de
arbitrageregels, zoals beschreven in appendix A1.
In het geval er zich een conflict voordoet, stemmen de partijen er mee in het conflict
aan te melden bij de DCRI procesmanager en te behandelen conform de
arbitrageregels, zoals beschreven in appendix A1. Indien het conflict niet binnen 6
maanden (of een andere schriftelijk overeengekomen termijn) is opgelost, zijn de
partijen niet meer gebonden aan de arbitrageregels.
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Terminologie en Afkortingen

14.1 Terminologie

De navolgende begrippen zijn in dit document als gedefinieerd begrip herkenbaar aan
een hoofdletter.
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

1st line of support:
Eenvoudige ondersteuning door de medewerker waar de eerste melding wordt
gedaan.
2nd line of support:
Ondersteuning voor complexe gevallen, gedelegeerd door de 1st line of support.
Actuals:
De werkelijk geboekte waarde van een budgetpost.
Afnemers:
Zijnde afnemers in de zin van ACM-besluit d.d. 3 oktober 2012.
Changes:
Georganiseerde activiteiten in een beperkt tijdsbestek met als doel om wijzigingen
in de Dienstverlening aan te brengen (technische en niet technische wijzigingen).
Chinese walls:
Een organisatorische en administratieve scheiding van informatie van verschillende
klanten.
Deliverable:
Een rapport, plan of document dat wordt opgeleverd in het kader van de
Dienstverlening.
Dienstenproducent:
De afdelingen IT Operatie en RI worden samen als de Dienstenproducent
aangeduid.
De Dienstverlening:
De Dienstverlening aan de Spoorvervoerders die contractueel is vastgelegd en
beheerd door het DCRI. Zie ook bij ‘scope’ onder hoofdstuk 1
Dynamische stationsborden:
De elektronische stationsborden die worden gevoed door InfoPlus in het kader van
de Dienstverlening.
(IT/service) incident/bevinding:
Een storing in de Dienstverlening, technisch of niet-technisch van aard.
Incidentendesk:
De organisatie functie waar de Spoorvervoerders incidenten melden.
InfoPlus:
Het reisinformatiesysteem.
IT service planning:
De organisatie functie van de afdeling IT Operatie waar de IT ontwikkeling wordt
gepland.
IT P&C:
De planning & control functie van de afdeling IT Operatie.
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•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Klantvraag:
Een verzoek van de Spoorvervoerders.
Ontwikkelscenario:
Pitchoverzicht nieuwe Pitches (ter kennisgeving)
 Grootte S/M (kleiner of gelijk aan 4 sprints)
 Status: ‘afgerond’/’goedgekeurd’/’in uitvoering’
Pitches groter dan 4 sprints (L) die ter kennisgeving of ter goedkeuring in de vorm
van een projectplan aan vervoerders worden voorgelegd
Pitch:
Beschrijving van de benodigde IT maatregelen om bepaalde klant- en/of
beheerwens te realiseren
Problemen:
Een fout in de Dienstverlening die de oorzaak is van een aantal storingen.
Projectplan:
Een Projectplan wordt geschreven voor Pitches groter dan 4 sprints, die ter
goedkeuring dan wel ter kennisgeving aan vervoerders wordt voorgelegd met de
functionaliteit, kwaliteit, ontwikkel/beheerbudget, impact op kostenbasis en
opleverplanning van een dienstontwikkeling.
Reisinformatie overeenkomst:
Contract voor onbepaalde tijd tussen NS en andere Spoorvervoerders aangaande
de DCRI Dienstverlening
RI process & support:
De organisatie functie van de afdeling RI waar de procesplanning wordt gedaan.
RI product planning:
De organisatie functie van de afdeling RI waar onderdelen van de Dienstverlening
worden gespecificeerd.
RI P&C:
De planning & control functie van de afdeling RI.
SLA:
Een service contract tussen DCRI en de Dienstenproducent waarin de
Dienstverlening is vastgelegd, onder meer met gebruikmaking van Service levels.
Service levels:
De indicatie van het contractueel vastgelegde kwaliteitsniveau van de
Dienstverlening.
SLA performance rapport:
Het rapport dat het gepresteerde kwaliteitsniveau van de Dienstverlening
beschrijft.
Spoorvervoerders:
Verwijzend naar alle Spoorvervoerders, inclusief NS en besloten vervoerders, zijnde
Afnemers.
Voortgangsrapportage:
overzicht van alle Pitches (S/M/L) met DCRI-impact die al eerder zijn voorgelegd
 Status: ‘on hold’/’afgerond’/’in uitvoering’
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14.2 Afkortingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ACM:
Autoriteit Consument en Markt (NMa is opgegaan in ACM)
BICC:
Business Intelligence Competence Centre van NS
CSD:
Centrale Service Desk bij ProRail
DCRI:
Dienstencentrum Reisinformatie.
IPC:
Incidenten, Problemen en Changes.
IT Operatie:
afdeling IT Operatie.
KPI:
Key Performance Indicator.
NMa:
Nederlandse mededingingsautoriteit.
NS:
Nederlandse Spoorwegen
OBI:
Operationeel Besturingscentrum Infra van ProRail
P&L:
Profit & Loss, oftewel winst- en verliesrekening.
RASCI:
Een methode voor het vastleggen van verantwoordelijkheden. R(esponsible),
A(ccountable), S(upportive), C(onsulted), I(nformed).
RI:
Reisinformatie; wisselend gebruikt als aanduiding van de dienst of de afdeling.
RTSO:
Reisinformatie Trein IT Service Organisatie
SLA:
Service Level Agreement.
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Appendix Arbitrage Regels

15.1 Artikel 1: definities

i.
ii.
iii.
iv.
v.

De “arbitrage commissie” bevat drie arbiters.
De “eisende partij” bestaat uit één of meer eisers, de “wederpartij” bestaat uit
één of meer verweerders.
“Partij” verwijst naar eisende partij, wederpartij of bijkomende partij.
“Claim” of “claims” verwijst naar een eis, aanspraak of vordering die een partij
heeft op een andere partij.
Een “toegekende claim” of “toekenning” omvat, inter alia, een tijdelijke,
gedeeltelijke of definitieve toekenning.

15.2 Artikel 2: schriftelijke communicatie; Tijdslimieten

1. Alle schriftelijke communicatie (o.a. notificaties en processtukken) ingediend
door een partij, alsmede alle bijvoegingen, zullen in een dusdanig aantal
kopieën worden verstrekt, zodat er voor elke partij en elke arbiter een kopie
beschikbaar wordt gesteld.
2. Tijdsperioden die zijn beschreven in de arbitrageregels starten op de
eerstvolgende werkdag, dat een schriftelijke communicatie wordt ontvangen
door een partij.
15.3 Artikel 3: Verzoek voor Arbitrage

1. Een partij die arbitrage wenst in een conflict dient haar verzoek in bij de DCRI
procesmanager. De DCRI procesmanager brengt de betrokken partijen op de
hoogte van het verzoek.
2. Het verzoek voor arbitrage zal ten minste de volgende informatie moeten
bevatten:
a. De contactgegevens van de eisende partij.
b. De contactgegevens van de arbiter die de eisende partij
vertegenwoordigt.
c. Een beschrijving van de aard en omstandigheden van het dispuut welke
aanleiding geven tot de claim en waarop de claim is gebaseerd.
d. Een beschrijving van de claim en indien van toepassing aangevuld met
een kwantificering van de claim in geldwaarde.
e. Relevante overeengekomen afspraken en in het bijzonder de
arbitrageregels.
f. Mogelijke agendavoorstellen voor behandeling van het dispuut in plaats
en tijd.
g. Andere documentatie of informatie die de eisende partij als relevant
acht voor een efficiënte behandeling van het dispuut.
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3. De eisende partij zal naast het verzoek voor arbitrage het benodigde aantal
kopieën van de aanvullende informatie verstrekken aan de betrokken partijen,
zoals gevraagd in artikel 2.
4. In het geval dat de eisende partij niet de volledige informatie verstrekt bij het
indienen van het verzoek, zal de DCRI procesmanager de eisende partij hiervan
op de hoogte brengen. De DCRI procesmanager registreert de datum van een
volledig aangeleverd verzoek als het startpunt van de arbitrageprocedure.

15.4 Artikel 4: Antwoord op het Verzoek

1. De wederpartij heeft 20 werkdagen (of een andere schriftelijk overeengekomen
termijn) na ontvangst van het verzoek de tijd om een “antwoord” te geven aan
de betrokken partijen. Als de wederpartij hier niet aan voldoet gaat de arbitrage
conform regels verder.
2. Het antwoord zal ten minste de volgende informatie moeten bevatten:
a. De contactgegevens van de wederpartij.
b. De contactgegevens van de arbiter die de wederpartij vertegenwoordigt.
c. Een reactie op de beschrijving van de aard en omstandigheden van het
dispuut welke aanleiding geven tot de claim en waarop de claim is
gebaseerd.
d. Een reactie op de claim en indien van toepassing aangevuld met een
tegenclaim.
e. Een reactie op de relevante overeengekomen afspraken en in het
bijzonder de arbitrageregels.
f. Een reactie of tegenvoorstel ten aanzien van de agendavoorstellen voor
behandeling van het dispuut in plaats en tijd.
g. Andere documentatie of informatie die de wederpartij als relevant acht
voor een efficiënte behandeling van het dispuut.
3. De wederpartij zal naast het antwoord op het verzoek voor arbitrage het
benodigde aantal kopieën van de aanvullende informatie verstrekken aan de
betrokken partijen, zoals gevraagd in artikel 2.

15.5 Artikel 5: Gevolg van arbitrage overeenkomst

1. De partijen die contractueel hebben ingestemd met de arbitrageregels zullen
ipso facto gebonden zijn aan de arbitrage, alsmede de partijen die zich bij de
start van de arbitrage committeren aan de arbitrageregels.
2. Indien een partij weigert of faalt in het deelnemen in (een deel van) de
arbitrage procedure zal de procedure desondanks doorgaan.
3. De besluiten van de arbitragecommissie zijn bindend voor de partijen.
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15.6 Artikel 6: benoeming arbiters

1. De eisende partij en de wederpartij benoemen ieder een arbiter, zoals
aangemeld in het verzoek voor arbitrage en het antwoord op het verzoek. Deze
2 arbiters benoemen in gezamenlijke overeenstemming een derde externe
arbiter, die tevens de voorzitter van de arbitrage commissie zal zijn.
2. Een externe arbiter tekent vóór benoeming een verklaring van onpartijdigheid.
Alle arbiters tekenen vóór benoeming een geheimhoudingsverklaring.
3. De arbiters van de eisende partij en de wederpartij kunnen in gezamenlijke
overeenstemming op elk moment vóórdat een arbitragebesluit is genomen de
externe arbiter vervangen bij slecht functioneren of anderszins.
4. De arbiters zijn niet aansprakelijk voor de activiteiten of gevolgen van de
activiteiten of uitspraken van de arbitrage commissie.

15.7 Artikel 7: Factfinding en Bemiddeling

1. De arbitragecommissie zal, na afstemming met de partijen, vergaderingen
organiseren met een ieder die zij nodig acht op elke willekeurige locatie die
geschikt is om de nodige feiten in kaart te brengen of een bemiddeling te
onderzoeken voor het vinden van een oplossing in het dispuut.
2. De arbitragecommissie zal informatie opvragen bij de partijen die zij nodig acht
voor het vinden van een oplossing in het dispuut.
3. De arbitragecommissie zal elke inspanning doen om de arbitrageprocedure op
een voortvarende en kostenefficiënte wijze te laten verlopen, in een redelijke
verhouding tot de complexiteit en waarde van het dispuut.
4. De arbitragecommissie zal de nodige maatregelen nemen om te borgen dat de
verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld en de informatie met
betrekking tot het dispuut alleen met die personen wordt gedeeld, die door de
partijen zijn aangewezen.
5. De arbitragecommissie zal een oplossing voor het dispuut baseren op de
verstrekte informatie (zoals verkregen uit de vergaderingen of schriftelijk
gedeeld), tenzij één van de partijen nog een verzoek voor verdere informatieuitwisseling doet vóór de sluiting van de factfinding en bemiddelingsperiode.
6. De arbitragecommissie zal in beginsel naar een oplossing zoeken die zoveel
mogelijk tot tevredenheid van alle betrokken partijen is of als dat niet geheel
lukt ten minste zo optimaal mogelijk recht doet aan de contractuele afspraken.
7. De arbitragecommissie zal binnen ten minste 30 werkdagen na de start van de
arbitrage procedure (of een andere schriftelijk overeengekomen termijn) een
datum communiceren aan de partijen waarop de factfinding en
bemiddelingsperiode wordt gesloten.
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15.8 Artikel 8: Besluitvorming Arbitrage Commissie

1. De arbitragecommissie zal binnen ten minste 10 werkdagen (of een andere
schriftelijk overeengekomen termijn) nadat de factfinding en
bemiddelingsperiode is gesloten een datum communiceren aan de partijen
waarop een besluit ten aanzien van de ingediende claim en eventuele
tegenclaim wordt genomen.
2. Het besluit wordt bij meerderheid van stemmen door de arbiters genomen.
3. De arbitragecommissie zal een onderbouwing geven voor het genomen besluit.
4. Indien de partijen tot overeenstemming komen voor het oplossen van het
dispuut vóórdat het besluit van de arbitragecommissie is genomen, zal de
arbitragecommissie verdere besluitvorming staken. De arbitragecommissie
wordt vervolgens ontbonden en de procedure gestopt.
15.9 Kosten van de arbitrage

1. De kosten van de arbitrage omvatten de kosten voor het inhuren van de externe
arbiter, de kosten voor de administratie van de arbitragecommissie en de
facilitaire kosten voor de vergaderingen die door de arbitragecommissie zijn
geïnitieerd (tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen).
2. De kosten van de arbitrage worden gelijkelijk gedeeld door de partijen.
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Appendix DCRI Rolbeschrijvingen in vacaturetekst
In de volgende slides worden de rolbeschrijvingen van het DCRI als voorbeeld
vacature-tekst gegeven.
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van het functieniveau en de
ureninschatting voor de start van het DCRI.

DCRI rol

functieniveau

ureninschatting

Procesmanager

business consultant,
informatiemanager,
projectmanager

min. 4 uur per week
37 dagdelen per jaar
≈ 0.1 FTE

Accountmanager

teammanager, senior
projectmanager

min. 4 uur per week
35 dagdelen per jaar
≈ 0.1 FTE

Servicemanager

senior contractmanager

min. 6 uur per week
50 dagdelen per jaar
≈ 0.1-0.2 FTE

financieel controller

min. 4 uur per week
32 dagdelen per jaar
< 0.1FTE

RI regisseur, IT regisseur

min. 5 uur per week
48 dagdelen per jaar
≈ 0.1-0.2 FTE

afdelingsmanager

1 uur per 2 weken

Financieel manager

Incidentendesk manager

DCRI manager
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16.1 Rolbeschrijving DCRI Procesmanager

Algemeen
naam rol

DCRI procesmanager

organisatieonderdeel

Diensten Centrum Reis Informatie (DCRI) binnen de NS

functieniveau

Business Consultant, Informatiemanager, Projectmanager

ureninschatting
ingangsdatum

1.
Min. 4 uur per week
per 10-4-2012

Aanleiding, Scope en Doel van het DCRI
De aanleiding voor de oprichting van het DCRI is de transitie van de RI Dienstverlening die per 1-7-2012
is overgegaan van ProRail naar NSR. Hierbij is NS eindverantwoordelijk voor deze Dienstverlening aan
alle Spoorvervoerders, ongeacht de vraag of deze gedeeltelijk bij ProRail of derden ter uitvoering is
belegd. Ter invulling van deze verantwoordelijkheid is er binnen NS een aparte, onafhankelijke
serviceorganisatie, het Diensten Centrum ReisInformatie, opgericht. Het DCRI is een virtuele
organisatiefunctie met een beperkt aantal rollen, die parttime worden ingevuld door medewerkers uit
de afdelingen RI, IT Operatie en Finance van NS.
De scope van ‘de Dienstverlening’ per transitiedatum betreft het produceren en distribueren van
• de omroepberichten aan de reizigers op het station (automatisch en via omroepmedewerker);
• de reisinformatie op de dynamische stations borden die door InfoPlus worden gevoed;
inzake de planmatige dienstregeling en mutaties in de dienstregeling als gevolg van bijsturing en
werkzaamheden (bijv. vertraging, spoorwijziging). Dit is inclusief het functioneel, applicatief en
technisch beheer van de Reisinformatiesystemen en exclusief het beheer van de dynamische
stationsborden en omroepinstallaties.
De DCRI is dé regisserende schakel tussen de Spoorvervoerders en de Dienstenproducent van NS en
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en financiële verantwoording van de
Dienstverlening. Hierbij bewaakt de DCRI dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kostentransparant wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de rol
• De proces manager definieert en controleert procesmaatregelen voor de uitvoering van de
gedefinieerde Dienstverlening met het oog op het bewaken van ACM -eisen (een nondiscriminatoire uitvoering en een vertrouwelijke behandeling van de concurrentiegevoelige
informatie).
• De proces manager controleert de voortgangsrapportage van het Projectplan en rapporteert
deze aan de Spoorvervoerders en coördineert de afstemming van de eventuele wijzigingen in
het Projectplan conform procedure met de Spoorvervoerders.
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• De proces manager is niet verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de
Dienstverlening. Uit het oogpunt van functiescheiding wordt de rol van procesmanager bij
voorkeur niet ingevuld door de functionaris binnen de Dienstenproducent, die operationeel
verantwoordelijk is voor de oplevering van de Dienstverlening, het Projectplan en
voortgangsrapportage.

Rapportagelijnen
De DCRI proces manager rapporteert functioneel aan de DCRI manager.
Er wijzigt niets aan de hiërarchische rapportagelijnen van de functionaris die de rol van procesmanager
invult.

DCRI Deliverables &
Overleggen

Werkzaamheden

Ureninschatting

Projectplan

In de plancyclussen DCRI en Spoorvervoerders
worden er (een) Projectplan(nen) voor ontwikkelingen
groter dan 4 sprints ter goedkeuring/kennisgeving
voorgelegd aan de Spoorvervoerders. De
Procesmanager borgt dat dit proces wordt uitgevoerd.
Het plan is een gegeven voor de procesmanager en
startpunt voor de volgende werkzaamheden.

4x per jaar
1 dagdeel

Voortgangsrapportage
Projectplan

De leverancier van de dienstontwikkeling binnen de
Dienstenproducent rapporteert de voortgang van het
Projectplan aan de procesmanager. De
procesmanager controleert de voortgangsrapportage
van het Projectplan en rapporteert deze aan de
Spoorvervoerders.

4x per jaar
4 uur

Wijziging Projectplan

De procesmanager coördineert de afstemming van de
eventuele wijzigingen in het Projectplan conform
procedure met de Spoorvervoerders.

2x per jaar
1 dagdeel

Overleg inzake voortgang
geplande dienstontwikkeling

In dit overleg geeft de procesmanager een toelichting
op de voortgangsrapportage en wijzigingen in het
Projectplan worden ter beoordeling voorgelegd.

4x per jaar
3 dagdelen

SLA/Reisinformatieovereenkomst
(updates)

De procesmanager wordt door de servicemanager
geïnformeerd over de contractuele afspraken inzake
de te volgen procedures.

1x per jaar
1 dagdeel

Definities procesmaatregelen

De procesmanager definieert de procesmaatregelen
voor de uitvoering van de gedefinieerde
Dienstverlening met het oog op het bewaken van de
NMa-eisen. De Dienstenproducent implementeert ze.

1x per jaar
3 dagdelen

Uitvoering procesmaatregelen

De procesmanager controleert de procesmaatregelen
voor de uitvoering van de gedefinieerde
Dienstverlening.

8x per jaar
1 dagdeel

Ad hoc verzoeken

De procesmanager wordt geraadpleegd of incidentele
ontwikkel-initiatieven buiten de jaarplancyclus om
kunnen worden meegenomen.

6x per jaar
2 uur
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37 dagdelen ≈ 0.1
FTE
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16.2 Rolbeschrijving DCRI Accountmanager

Algemeen
naam rol

DCRI accountmanager

organisatieonderdeel

Diensten Centrum Reis Informatie (DCRI) binnen NS

functieniveau

Teammanager, Senior Projectmanager

ureninschatting

1.
Min. 4 uur per week

ingangsdatum

per 10-4-2012

Aanleiding, Scope en Doel van het DCRI
De aanleiding voor de oprichting van het DCRI is de transitie van de RI Dienstverlening die per 1-7-2012
is overgegaan van ProRail naar NSR. Hierbij is NS eindverantwoordelijk voor deze Dienstverlening aan
alle Spoorvervoerders, ongeacht de vraag of deze gedeeltelijk bij ProRail of derden ter uitvoering is
belegd. Ter invulling van deze verantwoordelijkheid is er binnen NS een aparte, onafhankelijke
serviceorganisatie, het Diensten Centrum ReisInformatie, opgericht. Het DCRI is een virtuele
organisatiefunctie met een beperkt aantal rollen, die parttime worden ingevuld door medewerkers uit
de afdelingen RI, IT Operatie en Finance van NS.
De scope van ‘de Dienstverlening’ per transitiedatum betreft het produceren en distribueren van
• de omroepberichten aan de reizigers op het station (automatisch en via omroepmedewerker);
• de reisinformatie op de dynamische stations borden die door InfoPlus worden gevoed;
inzake de planmatige dienstregeling en mutaties in de dienstregeling als gevolg van bijsturing en
werkzaamheden (bijv. vertraging, spoorwijziging). Dit is inclusief het functioneel, applicatief en
technisch beheer van de Reisinformatiesystemen en exclusief het beheer van de dynamische
stationsborden en omroepinstallaties.
De DCRI is dé regisserende schakel tussen de Spoorvervoerders en de Dienstenproducent van NS en
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en financiële verantwoording van de
Dienstverlening. Hierbij bewaakt de DCRI dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kostentransparant wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de rol
• De accountmanager is verantwoordelijk voor een goede relatie met de Spoorvervoerders en een
positief beeld van het DCRI.
• De accountmanager coördineert de afstemming met de Spoorvervoerders en de vastlegging van
de afspraken inzake de toekomstige ontwikkeling (functionaliteit en kwaliteit, technisch en
niet-technisch) van de gedefinieerde Dienstverlening.
• De accountmanager is niet verantwoordelijk voor het uitwerken van het ‘Ontwikkelscenario’ en
onderliggende Projectplannen (met de functionaliteit, kwaliteit, ontwikkel/beheer-budget en
opleverplanning van een dienstontwikkeling) die ten grondslag liggen aan de planvorming en
vastlegging. De Dienstenproducent werkt de Projectplannen uit.
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• Uit het oogpunt van functiescheiding wordt de rol van accountmanager bij voorkeur niet
ingevuld door de functionaris binnen de Dienstenproducent, die operationeel
verantwoordelijk is voor het uitwerken van de Projectplannen

Rapportagelijnen
De DCRI accountmanager rapporteert functioneel aan de DCRI manager.
Er wijzigt niets aan de hiërarchische rapportagelijnen van de functionaris die de rol van accountmanager
invult.

DCRI Deliverables &
Overleggen

Werkzaamheden

Ureninschatting

‘Ontwikkelscenario’

In de plancyclus wordt het ontwikkelscenario besproken
met de Spoorvervoerders. De accountmanager is
opdrachtgever voor uitwerking van een Projectplan bij de
Dienstenproducent.

4x per jaar
1,5 dagdeel

Projectplan

De accountmanager stelt vast welk voorgesteld scenario
als Projectplan is afgestemd met de Spoorvervoerders.

1x per jaar
2 dagdelen

Voortgangsrapportage
Projectplan

De accountmanager wordt geïnformeerd door de
projectleider over de voortgang van het Projectplan en
door de procesmanager over de controle van de
voortgangsrapportage.

8x per jaar
1 uur

Wijziging Projectplan

De accountmanager wordt geraadpleegd door de
procesmanager over de afstemming van de wijzigingen in
het Projectplan.

2x per jaar
2 uur

Overleg planvorming
dienstontwikkeling

In dit overleg coördineert de accountmanager de
afstemming met de Spoorvervoerders en de vastlegging
van de afspraken inzake de toekomstige ontwikkeling van
de gedefinieerde Dienstverlening.

4x per jaar
3 dagdelen

Overleg inzake
voortgang geplande
dienstontwikkeling

De accountmanager is ter informatie uitgenodigd in dit
overleg voor een toelichting op de voortgang van het
Projectplan.

4x per jaar
1 dagdeel

SLA/ Reisinformatie
overeenkomst
(updates)

De accountmanager wordt door de servicemanager
geïnformeerd over de wijzigingen in SLA en
Reisinformatie overeenkomst met de Spoorvervoerders.

1x per jaar
1 dagdeel

SLA performance
rapport

De accountmanager wordt door de servicemanager
geïnformeerd over de prestaties van de Dienstverlening
met betrekking tot de afgesproken service levels.

4x per jaar
1 uur

Overleg inzake
kwaliteit van de
Dienstverlening

In een dit overleg geeft de servicemanager een
toelichting op het SLA performance rapport aan de
Spoorvervoerders. De accountmanager is uitgenodigd.

4x per jaar
1 dagdeel
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DCRI P&L

De accountmanager wordt door de financieel manager
van het DCRI geïnformeerd over de jaarlijkse inkomsten
en kosten van het DCRI.

4x per jaar
1 uur

Jaarlijkse P&L
presentatie

In de jaarlijkse P&L presentatie geeft de financieel
manager van het DCRI een toelichting op de P&L aan de
Spoorvervoerders. De accountmanager is uitgenodigd.

1x per jaar
1 dagdeel

Totaal

35 dagdelen ≈
0.1 FTE
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16.3 Rolbeschrijving DCRI Servicemanager

Algemeen
naam rol

DCRI servicemanager

organisatieonderdeel

Diensten Centrum Reis Informatie (DCRI) binnen de NS.

functieniveau

Senior Contractmanager

ureninschatting

1.
Min. 6 uur per week

ingangsdatum

per 10-4-2012

Aanleiding, Scope en Doel van het DCRI
De aanleiding voor de oprichting van het DCRI is de transitie van de RI Dienstverlening die per 1-7-2012
is overgegaan van ProRail naar NSR. Hierbij is NS eindverantwoordelijk voor deze Dienstverlening aan
alle Spoorvervoerders, ongeacht de vraag of deze gedeeltelijk bij ProRail of derden ter uitvoering is
belegd. Ter invulling van deze verantwoordelijkheid is er binnen NS een aparte, onafhankelijke
serviceorganisatie, het Diensten Centrum ReisInformatie, opgericht. Het DCRI is een virtuele
organisatiefunctie met een beperkt aantal rollen, die parttime worden ingevuld door medewerkers uit
de afdelingen RI, IT Operatie en Finance van NS.
De scope van ‘de Dienstverlening’ per transitiedatum betreft het produceren en distribueren van
• de omroepberichten aan de reizigers op het station (automatisch en via omroepmedewerker);
• de reisinformatie op de dynamische stations borden die door InfoPlus worden gevoed;
inzake de planmatige dienstregeling en mutaties in de dienstregeling als gevolg van bijsturing en
werkzaamheden (bijv. vertraging, spoorwijziging). Dit is inclusief het functioneel, applicatief en
technisch beheer van de Reisinformatiesystemen en exclusief het beheer van de dynamische
stationsborden en omroepinstallaties.
De DCRI is dé regisserende schakel tussen de Spoorvervoerders en de Dienstenproducent van NS en
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en financiële verantwoording van de
Dienstverlening. Hierbij bewaakt de DCRI dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kostentransparant wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de rol
•
•
•

De servicemanager is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsrapportage van de
gedefinieerde Dienstverlening en aan de Spoorvervoerders.
Het SLA en contract management en de escalatie van grote incidenten zal door de
servicemanager worden uitgevoerd.
De servicemanager is niet verantwoordelijk voor de operationele levering van de
Dienstverlening. Deze ligt bij de Dienstenproducent.
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Uit het oogpunt van functiescheiding wordt de rol van servicemanager bij voorkeur niet
ingevuld door de functionaris binnen de Dienstenproducent, die operationeel
verantwoordelijk is voor de levering van de Dienstverlening.

Rapportagelijnen
De DCRI servicemanager rapporteert functioneel aan de DCRI manager.
Er wijzigt niets aan de hiërarchische rapportagelijnen van de functionaris die de rol van servicemanager
invult.

DCRI
Deliverables &
Overleggen

Werkzaamheden

Ureninschatting

Projectplan

Er word(t)(en) (een) Projectplan(nen) voor de dienstontwikkeling
vastgesteld. Dit plan is ter informatie voor de mogelijke
kwaliteitsimpact van de werkzaamheden.

1x per jaar
2 dagdelen

overleg planvorming
dienstontwikkeling

In dit overleg coördineert de accountmanager de afstemming met
de Spoorvervoerders en de vastlegging van de afspraken inzake de
toekomstige ontwikkeling van de gedefinieerde Dienstverlening.
De servicemanager is uitgenodigd.

4x per jaar
1 dagdeel

overleg inzake
voortgang geplande
dienstontwikkeling

De servicemanager is ter informatie uitgenodigd in dit overleg
voor een toelichting op de (kwaliteitsimpact van de) voortgang van
het Projectplan.

4x per jaar
1 dagdeel

Test en Acceptatie
Projectplan

De servicemanager coördineert een eventuele acceptatie van de
Spoorvervoerders van een nieuw stukje opgeleverde
Dienstverlening (door de Dienstenproducent).

1x per jaar
2 dagdelen

SLA/ Reisinformatie
overeenkomst
(updates)

De servicemanager verwerkt de wijzigingen in SLA en
Reisinformatie overeenkomst na afstemming met de
Spoorvervoerders op basis van de geïmplementeerde en
geaccepteerde ontwikkeling.

1x per jaar
6 dagdelen

definities
kwaliteitsindicatoren

De servicemanager definieert indicatoren die op basis van de SLA/
Reisinformatie overeenkomst moeten worden geïmplementeerd
en gemeten.

1x per jaar
1 dagdeel

kwaliteitsmetingen

De servicemanager controleert de kwaliteitsmetingen van de
Dienstenproducent.

4x per jaar 1 uur

SLA performance
rapport

De servicemanager rapporteert de prestaties van de
Dienstverlening met betrekking tot de afgesproken service levels
op basis van de aangeleverde kwaliteitsmetingen.

4x per jaar
2 dagdelen

Overleg inzake
kwaliteit van de
Dienstverlening

In dit overleg geeft de servicemanager een toelichting op het SLA
performance rapport aan de Spoorvervoerders.

4x per jaar
4 dagdelen

statusrapport IPC

de Dienstenproducent rapporteert de voortgang van (complexe)
incidenten en eventuele daaruit voortvloeiende Problemen en
Changes aan de servicemanager.

12x per jaar
1 uur
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escalatie IPC

De servicemanager is verantwoordelijk in de escalatie van een
grote verstoring.

1x per jaar 1
dagdeel

ad hoc verzoeken

De servicemanager wordt geraadpleegd of incidentele ontwikkelinitiatieven buiten de jaarplancyclus om kunnen worden
meegenomen, qua kwaliteitsimpact. En geïnformeerd over de
voortgang van de evt. uitvoering van dergelijk verzoek.

6x per jaar
2 uur

Totaal

51 dagdelen ≈ 0.10.2FTE
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16.4 Rolbeschrijving DCRI Financieel manager

Algemeen
naam rol

DCRI financieel manager

organisatieonderdeel

Diensten Centrum Reis Informatie (DCRI) binnen de NS

functieniveau

financieel controller

ureninschatting

1.
Min. 4 uur per week

ingangsdatum

per 10-4-2012

Aanleiding, Scope en Doel van het DCRI
De aanleiding voor de oprichting van het DCRI is de transitie van de RI Dienstverlening die per 1-7-2012
is overgegaan van ProRail naar NSR. Hierbij is NSR eindverantwoordelijk voor deze Dienstverlening aan
alle Spoorvervoerders, ongeacht de vraag of deze gedeeltelijk bij ProRail of derden ter uitvoering is
belegd. Ter invulling van deze verantwoordelijkheid zal er binnen NSR een aparte Donna-achtige
serviceorganisatie, het Diensten Centrum ReisInformatie, worden opgericht. Bij de start is het DCRI een
virtuele organisatiefunctie met een beperkt aantal rollen, die parttime worden ingevuld door
medewerkers uit de afdelingen RI, IT Operatie en Financiën van NSR.
De scope van ‘de Dienstverlening’ per transitiedatum betrof het produceren en distribueren van
• de omroepberichten aan de reizigers op het station (automatisch en via
omroepmedewerker)
• de reisinformatie op de dynamische stations borden die door InfoPlus
worden gevoed.
inzake de planmatige dienstregeling en mutaties in de dienstregeling als gevolg van bijsturing en
werkzaamheden (bijv. vertraging, spoorwijziging, …) Dit is inclusief het functioneel, applicatief en
technisch beheer van de Reisinformatiesystemen en exclusief het beheer van de Dynamische
stationsborden en omroepinstallaties.
De DCRI is dé regisserende schakel tussen de Spoorvervoerders en de Dienstenproducent van NS Reizigers
B.V. en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en financiële verantwoording van de
Dienstverlening. Hierbij bewaakt de DCRI dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kostentransparant wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Zie voor meer informatie het Governance document van het DCRI.
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Doel van de rol
•

•

•
•

De financieel manager is verantwoordelijk voor een interne en externe transparante
financiële verantwoording van de activa, inkomsten en kosten van de gedefinieerde
Dienstverlening.
De financieel manager is verantwoordelijk voor het financieel beoordelen van de
Projectplannen die met de Spoorvervoerders worden gecommuniceerd, inzake met name de
beoogde ontwikkel- en beheerkosten voor de dienstontwikkeling.
De financieel manager stemt de bijdrage van de Spoorvervoerders en het ministerie voor de
dienstontwikkeling af.
De financieel manager is niet verantwoordelijk voor de operationele financiële administratie
van Actuals en budgetten van de Dienstenproducent, maar coördineert de consolidatie van
de activa, inkomsten en kosten in het DCRI.

Rapportagelijnen
De DCRI financieel manager rapporteert functioneel aan de DCRI manager.
Er wijzigt niets aan de hiërarchische rapportagelijnen van de functionaris die de rol van financieel
manager invult.

DCRI
Deliverables &
Overleggen

Werkzaamheden

Ureninschatting

‘Ontwikkelbudget’

In de plancyclussen DCRI en Spoorvervoerders wordt het
Ontwikkelbudget besproken voordat er definitieve Projectplannen
is vastgesteld.
De financieel manager wordt geïnformeerd over de beoogde
ontwikkel- en beheerkosten.

1x per jaar
6 uur

Projectplan

De financieel manager stelt jaarlijks de inkomsten en kosten van de
dienstontwikkeling vast op basis van het door de
Dienstenproducent voorgedragen (kosten)scenario en een
afstemming over de bijdragen van de Spoorvervoerders en het
ministerie.

1x per jaar
2 dagdelen

Wijziging
Projectplan

De financieel manager wordt geraadpleegd door de procesmanager
over de eventuele financiële wijzigingen in het Projectplan.

2x per jaar
2 uur

Overleg
planvorming
dienstontwikkeling

In het dit overleg coördineert de accountmanager de afstemming
met de Spoorvervoerders en de vastlegging van de afspraken
inzake de toekomstige ontwikkeling van de gedefinieerde
Dienstverlening. De financieel manager is uitgenodigd voor de
financiële aspecten van de planvorming.

3x per jaar
1 dagdeel

Overleg inzake
voortgang
geplande
dienstontwikkeling

De financieel manager is ter informatie uitgenodigd in dit overleg
voor een toelichting op de (financiële impact van de) voortgang van
het Projectplan.

4x per jaar
1 dagdeel

SLA/

De financieel manager wordt door de servicemanager
geïnformeerd over de financiële aspecten in de contractuele
afspraken.

1x per jaar
1 dagdeel

Reisinformatie
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overeenkomst
(updates)
Actuals en
budgetten
Dienstenproducent

De Dienstenproducent rapporteert de budgetten en Actuals inzake
de Dienstverlening (via de reguliere financiële administratie) aan de
financieel manager van het DCRI.

4x per jaar
1 dagdeel

DCRI P&L

De financieel manager coördineert de consolidatie van de activa,
inkomsten en kosten in het DCRI en stelt een P&L voor het DCRI
vast.

4x per jaar
2 dagdelen

Jaarlijkse P&L
presentatie

In de jaarlijkse P&L presentatie geeft de financieel manager van het
DCRI een toelichting op de P&L aan de Spoorvervoerders.

1x per jaar
4 dagdelen

ad hoc verzoeken

De financieel manager wordt geraadpleegd of incidentele
ontwikkel-initiatieven buiten de jaarplancyclus om kostentechnisch
kunnen worden meegenomen.

6x per jaar
2 uur

Totaal

32 dagdelen <
0.1FTE
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16.5 Rolbeschrijving Incidentendesk manager

Algemeen
naam rol

DCRI Incidentendesk manager

organisatieonderdeel

Diensten Centrum Reis Informatie (DCRI) binnen de NS

functieniveau

RI regisseur, IT regisseur

ureninschatting

1.
5 uur per week

ingangsdatum

per 10-4-2012

Aanleiding, Scope en Doel van het DCRI
De aanleiding voor de oprichting van het DCRI is de transitie van de RI Dienstverlening die per 1-7-2012
is overgegaan van ProRail naar NSR. Hierbij is NS eindverantwoordelijk voor deze Dienstverlening aan
alle Spoorvervoerders, ongeacht de vraag of deze gedeeltelijk bij ProRail of derden ter uitvoering is
belegd. Ter invulling van deze verantwoordelijkheid is er binnen NS een aparte, onafhankelijke
serviceorganisatie, het Diensten Centrum ReisInformatie, opgericht. Het DCRI is een virtuele
organisatiefunctie met een beperkt aantal rollen, die parttime worden ingevuld door medewerkers uit
de afdelingen RI, IT Operatie en Finance van NS.
De scope van ‘de Dienstverlening’ per transitiedatum betreft het produceren en distribueren van
• de omroepberichten aan de reizigers op het station (automatisch en via omroepmedewerker);
• de reisinformatie op de dynamische stations borden die door InfoPlus worden gevoed;
inzake de planmatige dienstregeling en mutaties in de dienstregeling als gevolg van bijsturing en
werkzaamheden (bijv. vertraging, spoorwijziging). Dit is inclusief het functioneel, applicatief en
technisch beheer van de Reisinformatiesystemen en exclusief het beheer van de dynamische
stationsborden en omroepinstallaties.
De DCRI is dé regisserende schakel tussen de Spoorvervoerders en de Dienstenproducent van NS en
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en financiële verantwoording van de
Dienstverlening. Hierbij bewaakt de DCRI dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kostentransparant wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
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Doel van de rol
•
•
•

•

De Incidentendesk manager is eindverantwoordelijk voor een correcte en tijdige afhandeling
van aangemelde incidenten en de rapportage van de status aan de Spoorvervoerders.
Eenvoudige incidenten worden als 1st line of support door de Incidentdesk manager
opgelost.
De Incidentendesk manager is niet verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de
2nd line of support binnen de Dienstenproducent, maar bewaakt wel de correcte en tijdige
afhandeling.
Uit het oogpunt van functiescheiding wordt de rol van Incidentendesk manager bij voorkeur
niet ingevuld door een incident manager binnen de Dienstenproducent.

Rapportagelijnen
De DCRI Incidentendesk manager rapporteert functioneel aan de servicemanager.
Er wijzigt niets aan de hiërarchische rapportagelijnen van de functionaris die de rol van Incidentendesk
manager invult.

DCRI Deliverables

Werkzaamheden

Ureninschatting

Incident Registratie

De Incidentendesk manager registreert de aangemelde
incidenten in de gedefinieerde Dienstverlening. Dit is ook het
startpunt van een audittrail voor de non-discriminatoire
behandeling van storingen.

200x per jaar
0.25 uur

1st line of support

Eenvoudige incidenten worden als 1st line of support door de
Incidentdesk manager opgelost.

160x per jaar
0.5 uur

2nd line of support

Complexe incidenten worden uitgezet bij het incident
management van de Dienstenproducent. De Incidentendesk
manager is niet verantwoordelijk voor de operationele
aansturing van de 2nd line of support binnen de
Dienstenproducent, maar bewaakt wel de correcte en tijdige
afhandeling.

40x per jaar
0.5 uur

voortgangsrapportage
Incidenten, Problems,
Changes

de Dienstenproducent rapporteert de voortgang van de
incidenten en eventuele daaruit voortvloeiende Problemen
en Changes aan de Incidentendesk manager.
De Incidentendesk manager rapporteert de status aan de
servicemanager Spoorvervoerders.

40x per jaar
0.25 uur

Incident escalatie

Indien het incident niet voldoende snel kan worden opgelost,
zal de incidentendesk manager een escalatie-aansturing
opstarten conform afgestemde procedure.

8x per jaar
1 uur

DCRI - Dienstencentrum Reisinformatie - Governance/Manual

ad hoc verzoeken

Incidentele ontwikkel-initiatieven buiten de jaarplancyclus
worden via accountmanager bij de Incidentendesk manager
aangevraagd. De Incidentendesk manager consulteert
servicemanager, procesmanager en financieel manager of het
verzoek past binnen respectievelijk de service kwaliteit,
ontwikkelplanning en kostenbudget van de Dienstverlening.
Zo ja, wordt het ad hoc verzoek uitgezet bij de
Dienstenproducent. Zo nee, wordt het verzoek aangemeld bij
de accountmanager in de DCRI plancyclus. De Incidentendesk
manager rapporteert de status aan de servicemanager.
Totaal



6x per jaar
1 dagdeel

48 dagdelen ≈ 0.10.2FTE
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16.6 Rolbeschrijving DCRI manager

Algemeen
naam rol

DCRI manager

organisatieonderdeel

Diensten Centrum Reis Informatie (DCRI) binnen de NS

functieniveau

afdelingsmanager

ureninschatting

1 uur per 2 weken

ingangsdatum

per 10-4-2012

Aanleiding, Scope en Doel van het DCRI
De aanleiding voor de oprichting van het DCRI is de transitie van de RI Dienstverlening die per 1-7-2012
is overgegaan van ProRail naar NSR. Hierbij is NS eindverantwoordelijk voor deze Dienstverlening aan
alle Spoorvervoerders, ongeacht de vraag of deze gedeeltelijk bij ProRail of derden ter uitvoering is
belegd. Ter invulling van deze verantwoordelijkheid is er binnen NS een aparte, onafhankelijke
serviceorganisatie, het Diensten Centrum ReisInformatie, opgericht. Het DCRI is een virtuele
organisatiefunctie met een beperkt aantal rollen, die parttime worden ingevuld door medewerkers uit
de afdelingen RI, IT Operatie en Finance van NS.
De scope van ‘de Dienstverlening’ per transitiedatum betreft het produceren en distribueren van
• de omroepberichten aan de reizigers op het station (automatisch en via omroepmedewerker);
• de reisinformatie op de dynamische stations borden die door InfoPlus worden gevoed;
inzake de planmatige dienstregeling en mutaties in de dienstregeling als gevolg van bijsturing en
werkzaamheden (bijv. vertraging, spoorwijziging). Dit is inclusief het functioneel, applicatief en
technisch beheer van de Reisinformatiesystemen en exclusief het beheer van de dynamische
stationsborden en omroepinstallaties.
De DCRI is dé regisserende schakel tussen de Spoorvervoerders en de Dienstenproducent van NS en
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en financiële verantwoording van de
Dienstverlening. Hierbij bewaakt de DCRI dat de Dienstverlening non-discriminatoir en kostentransparant wordt uitgevoerd en concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de rol
•
•

De DCRI manager is hoofd verantwoordelijke voor alle DCRI activiteiten, Deliverables,
overlegvormen en rapportages en is binnen de DCRI het hoogste niveau van escalatie.
De DCRI manager stuurt de 5 gedefinieerde DCRI rollen (accountmanager, servicemanager,
procesmanager, financieel manager en Incidentdesk manager) functioneel aan. De DCRI
manager stemt de invulling van de rollen af met de (hiërarchisch) leidinggevende van de
medewerkers.
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