
Ons idee
Oprichting van een Kenniscentrum “Duurzaamheid Railvervoer” (KEDURA) onder de 
vleugels van Railforum. Dit kenniscentrum richt zich op het ondersteunen van 
ontwikkelingslanden met kennis en producten op het gebied van duurzaamheid in de rail-
en openbaar vervoersector. De activiteiten van het centrum betreffen duurzaamheid in 
meest brede zin: People, Profit en Planet, ofwel Sociaal, Economisch en Milieu. Het 
KEDURA opereert op een non-profit basis.

Het kenniscentrum richt zich primair op ontwikkelingslanden. In veel ontwikkelingslanden 
is er namelijk nog flink wat te verbeteren op het gebied van duurzaamheid en transport. 
De bij de leden van Railforum beschikbare kennis en ervaring kan aan deze noodzakelijke 
verbetering bijdragen. 

Het Kenniscentrum Duurzaamheid Railvervoer maakt het verschil
Het KEDURA richt zich op kennis en producten. De bij Railforum aangesloten bedrijven en 
organisaties kunnen daarbij elk hun eigen specifieke kennis en producten leveren. 
Synergie tussen de verschillende Railforumleden zal vervolgens voor extra meerwaarde 
in de ontwikkelingsprojecten gaan zorgen. Hieronder zullen allereerst de kennis en 
producten per type lid worden besproken. Vervolgens komen de synergiemogelijkheden
aan bod.

Bijdrage per type lid
Adviesbureaus: kennis overbrengen: specifieke technische, klant- en productkennis, 
kennis over projectmanagement, kennis over werken in ontwikkelingslanden;
Bouwbedrijven: goedkope bouwtechnieken, milieuontlastende bouwtechnieken, life cycle 
management en technieken;
Overheden: anticorruptie maatregelen, aanbestedingsregelgeving, milieuregelgeving, 
subsidieregelingen;
Vervoerders en (materieel)industrie: technologische kennis, materieelkennis, kennis van 
exploitatie, processen en projectmanagement;
Kennisinstellingen en belangenorganisaties: proces en -klantkennis, bevordering 
kennisoverdracht tussen de verschillende bedrijven, kennisvergroting bij de 
participerende bedrijven, het faciliteren en doen van onderzoek.

Synergie
Natuurlijk kunnen veel leden van Railforum ook zelfstandig hun bijdrage aan 
duurzaamheid overzee leveren. De kracht van het kenniscentrum is echter dat het 
mogelijk wordt een gerichte totaaloplossing voor elk uniek project in ontwikkelingslanden
te bieden. Het KEDURA bundelt namelijk mensen, kennis en producten die in Nederland 
normaal gesproken naast elkaar ingezet en ontwikkeld worden. Onder de hoede van het 
kenniscentrum wordt er gezamenlijk en gericht aan één project gewerkt, waarbij nieuwe 
samenwerkingsvormen en combinaties van kennis ontstaan.
Nederland wil zelf ook profiteren van de unieke samenwerking die door het. 
kenniscentrum ontstaat. Door middel van slimme duurzame pilots en projecten in
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Nederland besparen we in ontwikkelingslanden de kosten voor product- en 
conceptontwikkeling en genieten we zelf van de voordelen van een kenniscentrum. (ik 
vind deze zin nog niet helder genoeg)

Het kenniscentrum is een kans voor de sector: vergelijkbaar, maar toch uniek
Het kenniscentrum biedt volop kansen voor zowel de individuele bedrijven in de rail- en 
openbaar vervoersector als de sector als geheel. Denk daarbij aan:

- Op een efficiënte manier voldoen aan de duurzaamheiddoelstellingen 
(energieverbruik, afval, recycling, mondiale solidariteit, etc);

- Kennis vergaren van andere bedrijven / contacten leggen met andere bedrijven;
- Ontwikkeling van het eigen personeel (management development);
- Imagoverbetering individuele bedrijven en gehele sector.

Een bewijs voor bovenstaande is dat de railsector uiteraard niet de eerste bedrijfstak is 
die heeft ontdekt dat onderlinge samenwerking op het gebied van duurzaamheid loont. 
Een uitgebreide scan van bestaande initiatieven leert dat het KEDURA vergelijkbaar is, 
maar toch uniek. Het vergelijkbare zit hem in het feit dat er reeds vele initiatieven en ook 
samenwerkingsverbanden van bedrijven en instellingen op het gebied van duurzaamheid 
in de derde wereld zijn. Het KEDURA is echter uniek in haar scope. Na uitgebreid
onderzoek is er voor zover bekend geen programma of initiatief dat zich op het volledige 
spectrum van openbaar en railvervoer richt. Embarq ‘the WRI center for transport and 
the environment’ (een initiatief van Shell) is bijvoorbeeld alleen actief in grootstedelijk 
vervoer. En een organisatie als het PUM (Programma Uitgetreden Managers) heeft wel
een projectcategorie ‘Railways’, maar deze projecten hebben veel meer een logistieke 
invalshoek.

Een slagvaardige organisatie op projectbasis
Het Kenniscentrum Duurzaamheid Railsector wordt onderdeel van Railforum. De 
dagelijkse leiding over het KEDURA komt in handen van de directeur van Railforum. De 
directeur wordt bijgestaan en geadviseerd door een Raad van Advies bestaande uit 
directieleden van de Railforumleden die op dat moment participeren in de activiteiten en 
projecten van het KEDURA.

Het zou voor alle leden van Railforum (groot en klein) mogelijk moeten zijn om hun 
bijdrage te leveren aan de activiteiten van het kenniscentrum. Het KEDURA opereert 
namelijk op projectbasis: de inzet van mensen en middelen in een ontwikkelingsproject
komt (naar rato) voor rekening van die leden die aan dat betreffende project deelnemen. 
Algemene kosten zullen er nauwelijks zijn, maar worden onderdeel van de begroting van
Railforum. Deze participatie en financiering op projectbasis past uitstekend binnen de 
huidige structuur van Railforum.

De directeur van Railforum ziet mogelijkheden voor de positionering van het 
kenniscentrum binnen de bestaande Railforum organisatie. Het kenniscentrum en 
Railforum versterken elkaar dan ook wederzijds. Voordelen voor Railforum zijn:

- Organisatie neemt in breedte van activiteiten en daarmee in belang toe
- Versterking van de hoofddoelen samenwerking en kennisuitwisseling 
- Meer mogelijkheden tot actieve participatie van leden

Het KEDURA profiteert anderzijds ook van Railforum door:
- De beschikbaarheid van het netwerk aan bedrijven en kennisinstellingen
- De mogelijkheden tot exposure door de activiteiten, congressen en 

communicatiemedia van Railforum

Het kenniscentrum in de praktijk
De directeur van Railforum zal, gesteund door haar Raad van Advies (i.o.), in eerste 
instantie zelf op zoek gaan naar geschikte KEDURA projecten. Mogelijke kanalen zijn:

- personeel en directies van de leden van Railforum



- officiële overheidskanalen (zoals ministeries en ambassades)
- ontwikkelingsorganisaties

Naarmate de naamsbekendheid van het kenniscentrum groter wordt, zullen bedrijven en
organisaties het KEDURA steeds meer zelf weten te vinden.

Indien een bedrijf een passend bedrijfsprofiel heeft zal dit bedrijf gevraagd worden om 
deel te nemen aan een specifiek project. Ook kunnen bedrijven zich natuurlijk zelf 
aanmelden. Vervolgens zal vanuit de deelnemende organisaties een projectgroep en zo 
nodig een stuurgroep worden ingericht.

De Raad van Advies en de directeur van Railforum houden toezicht op het totaal aan 
activiteiten en projecten van het kenniscentrum. Zij zien er op toe dat, naast het 
succesvol verlopen van de verschillende individuele projecten, de doelstellingen van het 
kenniscentrum worden gehaald. Denk daarbij aan zaken als het gewenste
multidisciplinaire karakter van de projecten, de participatie van zoveel mogelijk 
Railforumleden en maximale kennisoverdracht. In de projecten zelf geldt dat de 
plaatselijke bevolking zoveel mogelijk moeten worden betrokken. Opleiding en 
ontwikkeling op locatie zullen een belangrijke factor zijn voor het slagen van de projecten
én het kenniscentrum. 

Een vliegende start
Door de keuze voor een organisatie op projectbasis kan snel en kleinschalig begonnen 
worden met een pilot project.
Als kartrekker voor het eerste pilotproject heeft Team NS aansluiting gezocht bij 
Strategie & Nieuwe Business, waar enkele leden van het team ook werkzaam zijn. Deze 
groep is ervaren in het opzetten van innovatieve projecten en kan daarmee hun expertise 
gebruiken voor het eerste KEDURA pilotproject.
Vanuit de kennis en ervaringen met dit project zal het KEDURA verder vormgegeven en 
geprofessionaliseerd worden en kan met nieuwe projecten gestart worden; zodat de 
slagkracht en de naamsbekendheid van het Kenniscentrum Duurzaamheid Railsector 
verder worden vergroot.
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