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Inleiding 

Op dinsdag 6 september 2022 van 12.30 tot 17.00 uur organiseert NLdigital in opdracht van ProRail een 

ICT Markttoets over de vervanging van het ITSM systeem. Tijdens deze ICT Markttoets vragen we 

aanbieders/ontwikkelaars van ITSM / ESM systemen en system integrators op pré-competitieve wijze mee 

te denken over een aantal verwervingsvragen rondom het nieuwe ITSM Systeem voor ProRail. 

Aanleiding 

 

ProRail B.V. (hierna: ProRail) is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, 

beheer en veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton 

goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het 

spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. In 2020 en 2021 liep het spoorgebruik terug 

door Covid-19. De prognose is dat het spoorgebruik uiteindelijk weer aantrekt en zelfs verder groeit. 

ProRail heeft in het verleden gekozen voor een ITIL V3 implementatie en daarop de ITSM tooling ingericht. 

Specifiek hieraan is dat de ondersteuning van diverse niet ICT processen en veel koppelingen van en naar de 

huidige ITSM tool zijn gerealiseerd.  

Qua maturity zit ProRail op level 2 van Gartner, waarbij de wens is om binnen een aantal jaren door te groeien 

naar level 3. De implementatie van de nieuwe ITSM tooling zal hier substantieel aan moeten gaan bijdragen. Dus 

zowel ondersteuning van het huidige level als het gewenste level is een randvoorwaarde. Het uitgangspunt van 

ProRail is daarom dat zij met betrekking tot de nieuwe ITSM tooling een langdurige relatie met de te contracteren 

implementatie partner(s) wil. 

De huidige ITSM applicatie Marval wordt al meer dan 10 jaar gebruikt. Er is een korte inventarisatie gedaan 

waarbij geconstateerd kan worden dat: 

● ProRail verplicht is om middels een aanbesteding een ITSM tool aan te schaffen / te implementeren; 

● Marval niet voldoende marktaandeel in Nederland heeft om makkelijk kennis en expertise in te kopen; 

● Marval geen integraties met andere oplossingen standaard kent waardoor het maken en onderhouden van 

specifieke integraties drukt op de beschikbare FTE uren. 

 

Marval wordt momenteel breed in de organisatie ingezet en kent een groot aantal Stakeholders. Feitelijk is de 

gehele organisatie Stakeholder en hebben belang bij een goed werkende ITSM oplossing. Er is een grote wens 

voor een one-stop-shop waarbij ProRail-medewerkers op één plek (integraal) diensten kunnen aanvragen, 

ongeacht de uitvoerende afdeling. De combinatie van de huidige Self Service Portal (SSP) en Marval biedt 

onvoldoende ondersteuning en het automatisch afhandelen van aanvragen lastig te implementeren.  

De nieuw aan te schaffen ITSM oplossing zal hier voorzieningen en adapters voor moeten hebben om 

verschillende applicaties met elkaar te kunnen laten samenwerken.  

ICT Markttoets 

De ICT Markttoets is een overheidsinstrument, ontwikkeld door branchevereniging NLdigital in samenwerking met 

Het Rijk. Om de markt te consulteren organiseert NLdigital namens ProRail op dinsdag 6 september 2022 van 

12.30 uur tot 17.00 uur in Utrecht een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets wordt een aantal vragen 
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voorgelegd aan de markt. Deze vragen zijn verderop in dit document te vinden. In groepsdiscussies gaan we in 

drie gespreksrondes inhoudelijk op de gestelde vragen in. Na afloop van de ICT Markttoets is er gelegenheid om 

met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. 

De resultaten worden tijdens de middag plenair besproken en binnen twee weken na afloop in een rapport 

opgeleverd. Deze wordt aan ProRail aangeboden. Ook wordt de rapportage openbaar gepubliceerd op de 

website van NLdigital. 

Vragen aan de markt 

Tijdens de ICT Markttoets komen de volgende vragen aan bod: 

Scope van de af te nemen diensten en/of producten 

a Wat zijn de voor- en nadelen van het wel of niet inzetten van ITSM tooling voor niet ICT processen?  

(1) Welke alternatieven ziet u in het kader van de uit te faseren huidige ITSM tooling voor de niet 

ICT processen (zie bijlage van deze niet ICT processen) indien deze beter niet door de nieuwe 

ITSM tooling ondersteund kunnen gaan worden? 

b In basis wil ProRail de ITIL processen zoals zij nu kent op een gestandaardiseerde wijze gaan 

ondersteunen, gebruik makend van een (out-of-the-box) tooling. Hoe komen we in de aanbesteding tot 

een goede definitie van de hiervoor gewenste ITSM tooling? 

c Hoe ziet een implementatie traject eruit, uitgaande van een agile gebaseerde implementatie met een 

standaard ingerichte ITSM tool? 

(1) Hoe ziet u de rolverdeling bij deze implementatie tussen enerzijds leverancier/implementator en 

anderzijds ProRail? Graag speciale aandacht met betrekking tot het verandermanagement dat 

noodzakelijk is om de investeringen optimaal te laten renderen. 

(2) Wat is de gemiddelde duur van zo’n implementatietraject? 

(3) Op welke manieren zouden de leverancier en ProRail de implementatie kunnen versnellen 

zonder kwaliteitsverlies? 

(4) Wat zou ProRail voor afgaand aan de aanbesteding hier al kunnen doen? (Wij denken hierbij 

bijvoorbeeld aan het inrichten van bepaalde condities). 

(5) Hoe ziet u de migratie van de bestaande situatie naar de gewenste situatie, zowel voor de 

processen als de onderliggende tooling. 

d Beheermodel van de ITSM tooling en haar functionele omgeving. 

(1) Welke componenten van het beheer kunnen we definiëren? 

(2) Welke onderdelen van het beoogde model kunnen bij welke partij het beste liggen (wat moet 

ProRail intern oppakken en wat kan uitbesteed worden?) 

(3) ProRail wil graag op eenvoudige wijze kunnen meegroeien met de ontwikkelingen binnen de 

tooling zonder grote dan wel ingrijpende aanpassingen. Wat is hier voor nodig? 
 

In wat voor concepten (licentie modellen) worden deze diensten en producten aangeboden? 

a Hoe kunnen we het licentiemodel/functionaliteit uitbreiden naar gelang het gepresenteerde groeimodel 

van ProRail?  

ProRail wil verregaande automatisering en AI Ops gaan toepassen in de nabije toekomst 

(1) In welke mate kan een ITSM oplossing de implementatie hiervan faciliteren? 

(2) Hoeveel ervaring is er bij bedrijven die dit al met deze oplossing doen? 
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b Welke licentie-/abonnementsmodellen onderkent u? Bestaan er bij één leverancier meerdere opties en 

welke optie past het beste bij de situatie van ProRail?  

(1) Eén enterprise licentie voor alle users; 

(2) Named of concurrent users; 

(3) Sourcen van een ITSM as a service, SaaS. 

c Kunt u in het kort schetsen de voor- en nadelen van meer traditionele licenties versus een SaaS 

dienstverlening? 

(1) Kan met een ITSM SaaS oplossing voldaan worden aan alle eisen gesteld vanuit de 

Rijksoverheid, zoals BIO, AVG en alle data opgeslagen binnen de EU? 

d Zijn er openbare vindplaatsen van de listprijzen op basis waarvan wij een indicatieve projectbegroting/-

budget kunnen opstellen?  
 

Welke strategie kan het beste gevolgd worden voor het aanbesteden van een ISTM tool? 

a Aanschaf van een ITSM tool los trekken van de implementatie(leverancier)? 

b Geïntegreerde oplossing van aanschaf tooling en implementatie bij implementatieleverancier?  

c Welke variant geniet de voorkeur en welke voor- en nadelen onderkent u vanuit uw eigen 

praktijksituaties? 

d Kunt u hierbij verschillen aangeven tussen de optie waarbij gebruik wordt gemaakt van licenties voor 

een tool en de optie waarbij gekozen wordt voor een SaaS dienstverlening? 

e Wat moet ProRail inrichten qua regiefunctie op de ITSM dienst (dus niet alleen het product)? 
 
 

Doelgroep ICT Markttoets  

Deze ICT Markttoets richt zich op aanbieders/ontwikkelaars van ITSM / ESM systemen. Ook system 

integrators die zich met bezig houden met de implementatie van dergelijke systemen zijn van harte welkom. We 

streven naar een goede mix tussen system integrators en softwareaanbieders.  

De deelnemende medewerker van een organisatie heeft zicht op en/of ervaring met de strategische inzet van de 

software en componenten die nodig zijn voor deze specifieke vraag en kan met mandaat namens de organisatie 

spreken. Wij denken hiervoor aan een medewerker met een rol als CTO, product manager, solution architect, 

implementatieconsultant of delivery manager. 

We zijn uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuiver commerciële rol. 

Voor een goede uitvoering van de ICT Markttoets is het van belang dat de aangemelde persoon zich één dagdeel 

kan voorbereiden op de vragen, de bijlagen heeft gelezen, beschikbaar is voor één dagdeel workshop en voor de 

review van de conceptrapportage. Daarnaast dient hij/zij de benodigde informatie uit zijn/haar eigen organisatie te 

hebben opgehaald en te beschikken over de gevraagde expertise, zodat de deelnemers kritisch, open en 

inhoudelijk kunnen discussiëren over de gestelde vragen.  

Per organisatie kan één persoon worden aangemeld. Er kunnen ongeveer 20 marktpartijen deelnemen. Bij 

eventuele over-inschrijving maken we een selectie waarmee de markt zo representatief mogelijk 

vertegenwoordigd wordt. 

Aanmelden 

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich tot en met 29 augustus 2022 aanmelden via deze link. 

https://leden.nldigital.nl/cursus/ict-markttoets-prorail-itsm-systeem
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Geef bij het aanmelden de volgende zaken door: 

● de naam en functie van de persoon die de workshop namens de organisatie bijwoont; 

● een motivatie waarom de organisatie tot de doelgroep van deze ICT markttoets behoort 

 

Bij vragen, of voor overleg over een workshopdeelnemer, kun je contact opnemen met Ineke Reus van NLdigital 

via inekereus@nldigital.nl of 06 - 41 57 95 79. 

Op 30 augustus 2022 krijgen de aangemelde marktpartijen bericht of ze worden uitgenodigd voor deelname. 

Omdat er maximaal 20 marktpartijen kunnen deelnemen en we zoeken naar een goede spreiding in de markt, is 

een afwijzing op grond van afspiegeling van de markt mogelijk. 
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