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Bijlage A: Lijst van afkortingen 

ATB  Automatische Trein Beïnvloeding (EG = eerste generatie, NG = nieuwe generatie) 

BVS  Bedieningsvoorschrift; voorschrift voor het bedienen van de bijbehorende installatie 

CL-blad  CodeLijst; overzichtstekening met codenummers van componenten op een baanvak 

EBS  Electronische Beveiligings SIMIS (interlocking systeem van Siemens) 

FPvE  Functioneel plan van Eisen 

GM  Grontmij Maunsell 

HS kast  Hoogspanningskast (voeding 3kV) 

IB  IngenieursBureau 

I-blad  Index-blad, soort van inhoudsopgave met laatste versie aanduiding 

M-blad  Montageblad; overzichtstekening van het gedeelte van de buitenapparatuur waarop 

men kan zien hoe de aanstuurkabels afgemonteerd worden. MW(wissel), 

MO(overwegen), MOE(overwegenadditionele voorzieningen), MS(seinen), 

MP(pedalen), MG(grendels) 

OA-blad  Overzicht Apparatuur; overzichtstekening van een gedeelte van een behuizing waarin 

elektrotechnische apparatuur is gemonteerd 

OBE-blad  Overzicht Baan en Emplacement; geven in schematische vorm de geografische lay-

out weer van vrije baan gedeelte en/of emplacement, waarbij voor beveiliging van 

belang zijnde elementen d.m.v. symbolen worden weergegeven 

OEA-blad  Overzicht EnergieAfname; een overzichtstekening van de energieafname per 

relaisruimte/hoogspanningskast 

OR-blad Overzicht Retourverbindingen; geeft in schematisch vorm de geografische lay-out 

weer van vrije baan gedeelte en/of emplacement, waarbij alle geplaatste en 

gemonteerde apparatuur t.b.v. beveiliging weergegeven wordt 

OS-blad  Overzicht Seinen/Seinbeelden 

OVS  Ontwerp VoorSchrift 

PE  Project Engineer (ook: projectcoördinator) 

PL  Projectleider 

PvA  Plan van Aanpak 

PvE  Programma van Eisen 

RVOI  Bepaling indeling van de procesfase 

RVTO  RailVerkeersTechnisch Ontwerp 

S-blad  Stroomloopschema; elektrotechnische tekening, die m.b.v. symbolen overzichtelijk 

weergeeft welke stroomcircuits in de relaiskasten en –huizen aanwezig zijn 

TPR  Track Repeater Relais; repeater van een Track Relais 

TPvE  Technisch Plan van Eisen 

TSB  Tijdelijke Snelheids Beperking 

TVP  TrijnVrije Periode 

WSR  Western Stick Relais (of Eastern/Southern/Northern)  rijrichting 
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Bijlage B: Ontwerpproces afdeling beveiliging 

Activiteit Onderdelen Functionaris 
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Activiteit Onderdelen Functionaris 
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Bijlage C: Procesopdeling afdeling beveiliging 
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Bijlage D: Protocolformulier 
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Bijlage E: Reviewformulier 
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Bijlage F: Inhoud interviews 

Met diverse medewerkers binnen de afdeling beveiliging zijn interviews gehouden om een beter beeld 

te krijgen van de problemen die spelen op het gebied van kwaliteit. Belangrijk daarbij is zowel een 

beeld te kunnen schetsen van de engineering processen, als ook de managementprocessen die zorg 

dragen voor maximalisatie van kwaliteit. Veelal zullen medewerkers voornamelijk onderhuids met 

ideeën zitten over de problemen die spelen en hoe deze op te lossen zijn. Het gaat er vervolgens om 

de resultaten van de interviews in een kader te zetten, zodat de structuur kan helpen de aard en 

grootte van de problemen te begrijpen. 

 

 Vertel eens over de uitvoering van de processen die bij jouw functie horen (zijn er 

bijzonderheden op procesmatig of methodisch gebied die van invloed zouden kunnen zijn op 

de totstandkoming van een product?). 

 

 Welke procedures gelden er voor jou 'van hogerhand' op het gebied van kwaliteit? Denk 

daarbij aan in te vullen papierwerk, mondelinge rapportages, et cetera. 

 

 Hoe zorg je er voor jezelf voor dat: 

o Je werkwijze gestructureerd is/wordt en daarmee; 

o Fouten geminimaliseerd worden 

 

 Zijn er in jouw ogen zaken die ervoor zorgen dat de producten die jijzelf en anderen leveren 

niet van maximale kwaliteit zijn? (of anders gezegd: welke zaken verstoren de volledige 

benutting van de aanwezige kennis en kunde bij de afdeling beveiliging?). Dit kan zijn op het 

gebied van de indeling van processen, het (wel of niet) gebruiken van bepaalde methodes of 

gereedschappen maar ook op het gebied van de projectomgeving, waarbij je kunt denken aan 

taakverdelingen, organisatiestructuur en ICT applicaties. 

 

 Als je zelf veranderingen zou kunnen aanbrengen op de genoemde gebieden om ervoor te 

zorgen dat Grontmij Maunsell ICS alleen nog maar 100% kwaliteit levert, waar zou je dan aan 

denken? 

 

 Zou je me voorbeelden kunnen geven van situaties waarin fouten gemaakt werden, de 

gevolgen van die fouten en de acties die ondernomen zijn om ervoor te zorgen dat ze niet 

nogmaals voor zouden komen? 

 

 Welk resultaat verwacht je van mijn werkzaamheden hier? 

 

 Eventuele andere op- of aanmerkingen 

 

 


