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Key take-aways voor: 
Systems Engineering, nu en de toekomst

• Almaar kortere ontwikkelcycli van systemen en 
diensten maken snelheid in Systems Engineering 
noodzakelijk.

• De uitdaging voor ons allemaal is de groeiende 
behoefte aan met elkaar verbonden (complexe) 
systemen die opereren in een niet-deterministische 
omgeving

• De Systems Engineering denkwijze is noodzakelijk 
voor de hele realisatie- en gebruiksketen en Systeem 
Denken moet aangeleerd op een zo jong mogelijke 
leeftijd
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Wat is Systems Engineering?
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Vrije vertaling:  Systems Engineering is een trans-disciplinaire 
en integrerende benadering die bijdraagt aan het 
succesvol ontwikkelen, realiseren, gebruiken én afvoeren 
van mens-gemaakte systemen. Hierbij gebruiken we systeem 
principes en concepten maar ook wetenschappelijke, 
technologische en management methodieken. (INCOSE 2019)

Doelstelling: Met Systems Engineering willen we op het juiste 
moment, met de juiste resolutie de juiste informatie 
aanleveren om te komen tot besluitvorming

‘The good old days’ van SE
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Klassieke aanpak van SE

Source: wpedia.goo.ne.jp/enwiki/Dual_Vee_Model
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Assets Management

V&V, vroeg en vaak
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Subtiel

Niet zo subtiel



Groeiende ontwikkelsnelheid
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Networks: 15-50+ years

Infrastructure: 10-25+ years

Rolling Stock: 5 -15+ years

Electronics: 1-5 years

Software: days-months

Self-Adaptive: µs to seconds

More and more demanding 
passengers and stakeholders

Strongly growing density of 
trains/hour on a track

Constrained by legacy 
systems in a brownfield 

environment

Inspired by Dinesh Verma

Een veranderende context voor SE
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SE in de infrastructuur; roadmap
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2020 2025

M
at
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ity

SE volwssenheid 

Contractueel 

2000

Leidraad SE, v1
Eén taal

Integratie met 
MBSE en BIM

Bewustwording Van Document georiënteerd 
naar geïntegreerde modellen

Thema ontwikkeling

Extending Maturity and Capability Implementatie Model Based SE, 
in relatie tot BIM en COINS

Verificatie & Validatie

Opstellen Specificaties OG/ON

Requirements Engineering

Life-cycle denken / RAMS

Systeem Architectuur, Systeem denken

2007

Ontwikkeling van 
deelprocessen

Integraliteit

Het Lantis project in Antwerpen

• Sluiten van de Ring, 
terwijl:
o Beëindigen van de regelmatig 

optredende files
o Creëren van een veilige en 

leefbare infrastructuur
o Verbeteren van de mobiliteit

• Vastleggen van de 
systeemarchitectuur 
vanuit perspectieven:
o Missie / behoefte
o Operationeel gebruik
o Functionaliteiten
o Conceptuele opzet
o Standaarden
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Architectuur componenten
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Doelstellingen:
- Mobiliteit
- Veilig verkeer
- Leefbare omgeving
- Sluiten van ‘de ring’

Operationeel gebruik:
- Normaal gebruik, onderhoud
- Calamiteiten
- Operationele processen RWS

(gericht op enkelvoudige tunnels
i.p.v. een tunnel complex)

Tunnelcomplex

Waterbeheer & waterkeer systeem

Verkeersmanagement systeem (Centraal & Object specifiek)

Hoofdwegsysteem

Aansluitende onderliggende infrastructuur

Fiets netwerk

Keren water Reguleren waterniveau
Bergen water Schutten schepen

Afvoeren water

Actief informeren weggebruikers Actief informeren weggebruikers

Passief informeren weggebruikers
Reguleren verkeer

Geleiden vluchtende personen
Verlichten verkeerskokers en vluchtbuizen

Activeren luchtstroming
Bergen water

Afvoeren water

Besturen installaties 
Informeren aangrenzende verkeersleiding 

Detecteren brand

Blussen brand

Scheiden afvalstoffen

Informeren hulpdiensten 

Detecteren verkeersstromen

Concept à Op functionele basis i.p.v. puur geografisch of disciplinair



Systems Engineering Vision 2035

• Publicatie Jan 2022
• Vier hoofdstukken:

o The global context for SE
o The current state of SE
o The future state of SE
o Realizing the Vision

• Follow-up van de SE 
Vision 2025 (uit 2014)
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Growing 
Levels 

of System 
Complexity

16

Classical Systems 
Engineering has this 
heritage.  Much of  the 
SE toolkit in use today 
has roots in such 
systems, and is best 
applicable to such 
systems
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Groeiende complexiteit
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Klassificatie van systemen
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Cynefin Framework (source: Kurtz & Snowden)
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Complexity; Systemen met 
non-determinisch gedrag
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• Autonome auto’s
o Juridische issues

o Voldoen aan de regels; 
Aanpassend gedrag van 
andere weggebruikers

o Ethische issues; Besluiten die 
genomen worden door de 
auto om het aantal (dodelijke) 
ongevallen te reduceren

• Machine Learning

Ter illustratie: the trolley problem
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Source: ‘The good place’, NBC



Growing the SE workforce

De toekomstige generatie van Systems Engineers
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Systeem Denken; fundamenteel 
voor (systems) engineers
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• Ieder student -al op 
vroege leeftijd- zou 
begrip moeten hebben 
van het concept 
systeem denken

• SE; is niet alleen maar 
iets voor academici



Key take-aways voor: 
Systems Engineering, nu en de toekomst

• Almaar kortere ontwikkelcycli van systemen en 
diensten maken snelheid in Systems Engineering 
noodzakelijk.

• De uitdaging voor ons allemaal is de groeiende 
behoefte aan met elkaar verbonden (complexe) 
systemen die opereren in een niet-deterministische 
omgeving

• De Systems Engineering denkwijze is noodzakelijk 
voor de hele realisatie- en gebruiksketen en Systeem 
Denken moet aangeleerd op een zo jong mogelijke 
leeftijd
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Motivatie voor de Transformatie

“It is not necessary to change. 
Survival is not mandatory.”

W. Edwards Deming
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Vragen
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