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‘Ik hoop dat iedereen straks aan me terugdenkt 
als die gekke Nederlof met zijn geintjes.’ 

John Nederlof | busbestuurder

Tot 2015 reed de Zilvermeeuw op de  
lijnen 53 en 54 tussen Centraal Station  
en Zuidoost. Na de restauratie in het 
Nederlands Transport Museum krijgt het 
treinstel een tweede leven als monument 
binnen de Mobiele Collectie Nederland. 
De metro heeft een karakteristiek uiterlijk 
van het front, dat is ontworpen door 
architect Rietveld Jr.

Gemotiveerd
Voor dit mooie project zoekt de 
projectleiding gemotiveerde mensen  
die hun steentje willen bijdragen aan  
de restauratie. Werkzaamheden zijn  
onder meer het reinigen, opknappen en 
schilderen van de binnen- en buitenzijde 
van de metro, klein mechanische en 
elektrotechnische werkzaamheden, het 
verwijderen van graffiti en het vervangen 
van ruiten en beschadigde componenten. 

Werksfeer
Vrijwilligers werken zelfstandig en in 
teamverband aan de Zilvermeeuw in  
een gezellige werksfeer. Uiteraard  
krijgen ze intern begeleiding. Wij  
werken voornamelijk op vrijdagmiddag- 
en avond aan de metro, soms ook op 
zaterdag. Locatie is het Nederlands 
Transport Museum in Nieuw-Vennep. 

Check IN >  
Neem bij interesse contact op met 
werkgroepleider Arjen Sprengers via  
arjen.sprengers@gvb.nl.

Van boutjes tot tramwielen: al  
het materiaal op de afdeling Rail-
materieel moet aan strenge eisen 
voldoen. Robin Verkerk, teamleider 
Supply Chain: ‘Nieuwe trambanden 
moeten we bijvoorbeeld controleren 
op de maatvoering, de veiligheids-
certificaten, de dikte van de coating. 
Als een van die zaken niet klopt, 
stappen we naar de leverancier.’ Al 
deze metingen en keuringen werden 

tot nu toe vastgelegd in Excel-
overzichten. Onhandig, vond ook 
kwaliteitsmedewerker Jeroen Falk: 

‘Hoe mooi zou het zijn als die 
controlestappen in één systeem 
staan, zodat je alles kunt  
afvinken? Zo wordt het werk  
veel gestructureerder en kun je 
ook makkelijker keuringen van 
maanden of jaren geleden inzien. 
Dit komt de algehele kwaliteits-
borging ten goede.’

Proefperiode
Als key user wist Robin dat dit kan 
met een zogeheten QM-module in 
SAP. Dit softwaresysteem gebruikt 
GVB al om processen en cijfers 
inzichtelijk te maken. Op dit 
moment loopt een proef met een 
deel van de artikelen. Jeroen: ‘Het 

is een flinke klus om de gehele 
voorraad in het systeem te zetten, 
daarom beginnen we mondjesmaat. 
Tegelijkertijd volgen de mensen  
die ermee gaan werken een training, 
om te beginnen de magazijn-
medewerkers en kwaliteits-
medewerkers.’ Het levert wat extra 
werk op, geeft Robin direct toe: ‘Je 
moet straks alle controlestappen 
digitaal doorlopen en afvinken.  
Ook word je gedwongen actie te 
ondernemen als je een product 
afkeurt. Maar het gaat hier over 
veiligheid, dus dit is een belangrijke 
verbetering.’ Naar verwachting  
staan eind dit jaar alle artikelen  
in het systeem.  

Tussen 1976 en 2015 reed de Zilvermeeuw op het 
Amsterdamse metronet. Metrotreinstel type M2 nummer 
23 is de laatst overgeblevene van deze generatie metro’s. 
Inmiddels staat dit treinstel in het Nederlands Transport 
Museum om gerestaureerd te worden. De projectleiding 
zoekt vrijwilligers die hieraan willen bijdragen. 

De kwaliteits- en veiligheidscontroles van Railmaterieel moesten 
gestructureerder, vonden Jeroen Falk en Robin Verkerk. Ze 
besloten er zelf werk van te maken met behulp van SAP.

Vrijwilligers gezocht voor
restauratie Zilvermeeuw

Meer structuur in kwaliteitscontroles dankzij SAP

‘ De projectleiding 
zoekt mensen die 
hun steentje willen 
bijdragen’

Paul Brassé, adviseur kwaliteitsmanagement bij Rail Services: 
‘We hebben het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist 
Aannemers) gehaald volgens de nieuwe, strengere norm. Nu 
moeten ook Taak-Risico-Analyses worden ingevoegd bij de 
V&G-plannen. Ook vindt op het gebied van veiligheid een meer 
uitgebreide management review plaats. Hier werken we op 
eigen initiatief al jaren aan. Daardoor waren we goed voorbereid 
op deze nieuwe eis. Naar aanleiding van de bevindingen van 
de audit dienden we een plan van aanpak in bij auditerende 
instantie DNV. Tegelijkertijd hebben we de eerste bewijzen van 
opvolging opgestuurd. Deze zijn beoordeeld en geaccepteerd, 
waarna we de nieuwe certificaten ontvingen.’

Spannend
Een paar punten met betrekking tot veiligheid maakten de 
VCA-certificering nog spannend. In 2020 waren te weinig 
werkplekinspecties uitgevoerd. ‘We zijn nu bezig met het 
invoeren van een nieuwe aanpak van werkplekinspecties 
en het is belangrijk die vanaf 2021 compleet uit te voeren. 
Verder was een belangrijke aanbeveling dat we wijzigingen 
in veiligheidsregels en -voorschriften en leerpunten uit SOS-
meldingen, ongevallen en werkplekinspecties behandelen in 
onze toolbox-meetings.’

Gezamenlijke prestatie
Ook de audit voor het tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde 
grond (beoordelingsrichtlijn BRL 7000), is goed verlopen. We 
zijn hiervoor gecertificeerd voor als we bij het plaatsen van 
bovenleidingpalen of onderhoud van de wisselbesturing te 
maken hebben met vervuilde grond. Paul: ‘We hebben een mooie 
gezamenlijke prestatie geleverd! De nieuwe certificaten hangen 
weer aan de muur in de Lijnwerkplaats en de Basiswerkplaats.’ 

Eerder dit jaar vond bij Rail Services 
een geslaagde gecombineerde audit 
plaats. Het ging om een veiligheids- 
en kwaliteitsaudit (VCA en ISO 9001).
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>  Boven: Aankomst bij het Nederlands Transport Museum (NTM).  
Midden: De Zilvermeeuw in bedrijf.  
Onder: Het metrostel op zijn tijdelijke plek in het NTM.

‘ Hoe mooi zou 
het zijn als de 
controlestappen in 
één systeem staan?’




