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ERTMS: van papieren tekening naar digitale datastroom



Michiel Vijverberg
 
Met de invoering van het Europese beveiligingssysteem ERTMS maakt ProRail een sprong naar digitalisering. Wat betekent dat
voor onze partners? Michiel Vijverberg, programmamanager Implementa�e ERTMS ProRail, legt het uit.
 
Vijverberg vergelijkt de veranderingen bij ERTMS graag met de ontwikkeling van de mobiele telefoon. "Tussen de oude
bakelieten telefoon en het vaste toestel met druktoetsen zi�en �entallen jaren, maar daarna, met de komst van nieuwe
draadloze technologie, ging het razendsnel. Zo is het ook met de beveiliging op het spoor. ATB ligt er nu een jaar of zes�g en is
aan vernieuwing toe, maar je gaat natuurlijk niet investeren in verouderde techniek."
In plaats daarvan investeert ProRail in digitalisering. Relaishuizen en lampen naast de baan gaan verdwijnen en hiervoor in de
plaats komt er so�ware in de trein die communiceert met centrale intelligente apparatuur. De rol van de ERTMS-
so�wareleveranciers wordt daardoor belangrijker en die van ingenieursbureaus en aannemers wordt anders. Niet meer
werken met papieren tekeningen, maar updates uitvoeren op de computer.
 
Landelijk dezelfde beveiliging
En dat updaten is maar een van de vele veranderingen. Er is ook een nieuwe aanpak nodig om ERTMS verder uit te rollen. De
gangbare prak�jk is dat veiligheidssystemen per baanvak worden geïnstalleerd. Dat was met ATB zo, maar de afgelopen jaren
ook bij de aanleg van de eerste baanvakken met ERTMS. "Het gevolg is dat we nu 5 versies van ERTMS hebben liggen", vertelt
Vijverberg, "en globaal gezien ook nog eens 3 versies van ATB. Dat is bewerkelijk. We willen naar landelijk hetzelfde type en
dezelfde versie van de beveiliging. Dat kan met ERTMS. Het is één systeem dat centraal wordt aangestuurd en ook centraal
wordt geüpdatet. We vervangen honderden relaishuizen door enkele centrale datacentra. ProRail gaat dus van
baanvakgewijze naar landelijke implementa�e én beheer."
 
Wat betekent dat voor de rol van ingenieursbureaus en aannemers?
Michiel Vijverberg: "Het werk van ingenieursbureaus verandert doordat informa�estromen over de infra worden
gedigitaliseerd. Daarnaast vraagt ERTMS om een ander ontwerp. In plaats van seinen en lampen komen er, onder andere,
balises, die data doorgeven over de loca�e van de treinen. Het zijn de ingenieursbureaus die ons gaan helpen met de overgang
naar uniforme beveiligingssystemen. In een later stadium wordt duidelijk wat de veranderingen inhouden voor de aannemers.
Een verandering zal zeker plaatsvinden. De aannemer gaat niet alleen meer in de baan op zoek naar een storing. Dat zal ook
online gebeuren."
 
Contracten met een ‘open einde’
De contracten die ProRail afsluit met leveranciers veranderen ook. "Normaal hebben de IT-contracten een loop�jd van 5 jaar.
Maar bij ERTMS gaat het om een langere periode, denk daarbij aan uitrol en beheer. Ook moeten contracten rekening houden
met het feit dat er gedurende de loop�jd ontwikkelingen plaatsvinden waarvan we niet al�jd weten wat ze inhouden, maar
die wel gevolgen hebben voor de realisa�e. Bovendien vraagt het beheer van IT-systemen dat leveranciers, ProRail en de
andere samenwerkingspartners con�nu hun kennis en kunde actueel houden.”  
 
Wat betekent ERTMS voor de rela�e met systeem- en so�wareleveranciers?
"Er ontstaat een heel andere rela�e, want we moeten gezamenlijk werken aan een snelle uitrol van ERTMS. Dus
samenwerking is essen�eel. We moeten samen innova�es ontwikkelen, samen risico's durven nemen en elkaar voordelen
gunnen. Samenwerken is echt van beide par�jen, dat is ook een leertraject voor ons. Daarnaast is het belangrijk dat we leren
van ervaringen elders. Zo leren wij bijvoorbeeld veel van de aanpak in Noorwegen en Denemarken."
 
Samenwerking met de vervoerders, een essen�ële schakel
De samenwerking met de leveranciers, ingenieursbureaus en aannemers is van groot belang. Maar de samenwerking met de
vervoerders is minstens zo cruciaal, zowel �jdens het programma als in de beheerfase, stelt Vijverberg. “ERTMS is een systeem
waarbij de trein en de infra nauw moeten samenwerken. Zoals bij alle IT-systemen, kan een instelling die net niet goed is,
grote invloed hebben op de performance van het toekoms�ge spoornetwerk. De samenwerking om snel analyses uit te
voeren en besluiten te nemen bij problemen, gaat van alle par�jen op het spoor extra inspanning vragen.”
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Beleidsmedewerkers Tweede Kamer op werkbezoek in het Railcenter Amersfoort



Beleidsmedewerkers van CDA, GroenLinks, PVV, ChristenUnie en SGP krijgen uitleg bij de wissel-oefenstraat van ERTMS-expert Henri van Houten.
 
Weten Tweede Kamerleden, ook de nieuwe, wat ProRail precies doet? En wat ProRail wil met het spoor, nu en in
de toekomst? Niet allemaal zijn ze goed op de hoogte, terwijl dat wél belangrijk is. De beleidsmedewerkers van de
politieke partijen zijn achter de schermen degenen die Kamerleden bijpraten op het dossier ‘spoor’. Ze kwamen op
werkbezoek bij ProRail. Tijd voor mooie gesprekken en nieuwe inzichten.
 
Toekomst met ERTMS
ProRail-COO Ans Rietstra ontving de beleidsmedewerkers in het Railcenter in Amersfoort. Ze praatte de groep bij
over relevante onderwerpen. Zoals het belang van een modern spoor, de te verwachten groei van het reizigers- en
goederenvervoer, en hoe ProRail in de toekomst het spoor slimmer kan benutten om bij te dragen aan oplossingen
voor duurzaamheid, klimaat, woningbouw en mobiliteit. In die toekomstvisie mag ERTMS niet ontbreken. Ans
Rietstra ging ook in in gesprek met de bezoekers over kansen en uitdagingen van ERTMS, hoe de implementatie
de hele spoorsector raakt en hoe belangrijk samenwerking is. Henri van Houten, expert ERTMS bij ProRail, gaf
tekst en uitleg over het huidige én ons nieuwe treinbeveiligingssysteem. Ter afronding kregen de bezoekers een
rondleiding langs de modelspoorbanen op het Railcenter en een demonstratie bij de wissel-oefenstraat. Zo eindigde
een interessante dag, met mooie gesprekken en tal van nieuwe inzichten.

Constructieve gesprekken in marktconsultaties ERTMS
De invoering van ERTMS raakt ook de samenwerking van ProRail met de ingenieursbureaus. Als voorbereiding op
de komende aanbestedingen voor nieuwe contracten, organiseerde ProRail afgelopen zomer een marktconsultatie
voor ingenieursbureaus die erkend zijn voor treinbeveiliging. Doel van de consultatie was vooral elkaar goed
informeren over actuele ontwikkelingen in ERTMS, zoals de toevoeging van de Noordelijke lijnen aan het
programma en de planning van meerdere projecten die parallel lopen. Ook is een voorstel voor marktbenadering
besproken. Hierin gaat het vooral om overkoepelende samenwerking en kennisontwikkeling. Na een eerste sessie
op 5 juli voerde ProRail individuele gesprekken met de ingenieursbureaus. De sfeer was open, de reacties waren
positief en de gesprekken constructief. Bijvoorbeeld het idee om in een regulier technisch overleg ideeën en
oplossingen te bespreken, los van lopende opdrachten. In oktober zal ProRail de marktconsultatie afsluiten met een
plenaire sessie om de bevindingen te delen. Ook de geplande aanbesteding van ingenieursdiensten voor de
Noordelijke lijnen, de Hanzelijn en Lelystad en ERTMS SAAL komt in deze sessie aan de orde.   
 
Aannemers 
Op 6 oktober houdt ProRail een presentatie voor spooraannemers over wat zij kunnen verwachten aan
werkzaamheden voor de uitrol van ERTMS.  Daarnaast organiseert ProRail voor de aannemers een
marktconsultatie. Die dient als voorbereiding op de aanbesteding voor het aanleggen van ERTMS op de eerste
baanvakken uit het programma ERTMS.

Oefenen met ERTMS op de Hanzelijn
Machinisten kunnen straks ervaring opdoen met ERTMS op de Hanzelijn. ProRail en spoortransportbedrijf Alstom
maken 2 baanvakken geschikt voor ‘ervaringsrijden’. Lees verder
 

Samen door 1 deur: maak kennis met onze samenwerkingspartners

Udo Hermann (links) en Ad Broeders
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Udo Hermann (links) en Ad Broeders
 
Direct en duidelijk. Met denkpower!
ERTMS raakt de hele spoorsector, dus samenwerken is een must. Hoe gaat dat in de praktijk? Tussen
Ad Broeders (migratiemanager bij de Programmadirectie ERTMS) en Udo Hermann  (manager Projecten bij
ProRail) klikt het opperbest. Zo houden ze het tempo én het werkplezier erin.
 
Wat is de context waarbinnen jullie samenwerken?
Ad: “De Programmadirectie houdt toezicht op het totale programma ERTMS, in opdracht van het ministerie. Dat is
het ‘wat’. Het ‘hoe’ is de feitelijke uitwerking en de uitvoering, die liggen bij ProRail, NS en de andere vervoerders.
De Programmadirectie vertaalt het programma ERTMS in eisen en opdrachten aan ProRail en de andere partijen.
Mijn rol is regie voeren over de te nemen migratiestappen.”
Udo: “Bij ProRail ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van alle clusters voor ERTMS op de inhoudelijke
samenhang, planning en overstijgende risico's. Ad en ik werken nauw samen in meerdere overleggen. We zien
elkaar wekelijks.”
 
Hoe werkt deze rolverdeling? 
Udo: “Ik vind het prima werken. Kijk bijvoorbeeld naar de werkgroep Proefbaanvak waar we allebei in zitten. Het
proefbaanvak is iets nieuws waarvoor we oplossingen moeten bedenken. Dat doen we in de werkgroep samen met
alle stakeholders, onder regie van de Programmadirectie.”
Ad: “Voor mij is het ook goed werkbaar. Sowieso klikt het op persoonlijk vlak, we kenden elkaar al uit eerdere
functies. Udo is heel direct en duidelijk, als wij een afspraak maken weet ik dat het voor elkaar komt. We kunnen
ook tegen elkaar zeggen wat we op het hart hebben. Geen verborgen agenda’s.” 
Udo: “Ik vind Ad ook heel direct en duidelijk, en betrouwbaar in afspraken. Bovendien heeft hij draagvlak bij zijn
achterban en mandaat om de afspraken na te komen. En Ad weet waar hij het over heeft. Met z’n tweeën hebben
we denkpower.”
 
Zijn jullie het altijd met elkaar eens? 
Ad: “Soms is er wel discussie. Bijvoorbeeld over de planning, die op programmaniveau wat ambitieuzer is dan
ProRail nu kan realiseren. We zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen er samen uitkomen.
Agree to disagree is ook een uitkomst.” 
Udo: “Als ik zeg dat iets niet haalbaar is, moet ik ook kunnen aangeven waarom niet en hoe we de obstakels
kunnen wegnemen. Het is vanzelfsprekend hierover verantwoording af te leggen aan de Programmadirectie. Met
ERTMS is zoveel geld gemoeid, dan is er ook recht op verantwoording of controle.”
 
Tot slot: wat levert de samenwerking je op? 
Ad: “In ieder geval plezier in het werk, dat vind ik belangrijk. En we komen echt verder. Samen proberen we tempo
te maken, want we vinden allebei dat het soms te stroperig gaat.”
Udo: “Het lukt ons samen thema’s op te lossen, ook van dingen die al jaren sluimeren. Kwestie van een voor een
oppakken en de feiten op tafel leggen op de juiste manier.”
Ad: "Onze samenwerking is gewoon heel prettig. We praten ook over andere dingen dan werk. Waarover? Nou,
bijvoorbeeld over vakantie of het weekend. Of dat Udo opa wordt.” 
Udo: “Ik ben al opa!”
Ad: “Hij heeft de hele werkgroep Proefbaanvak bij hem thuis uitgenodigd voor een barbecue, dat is toch hartstikke
leuk?”

Over deze ERTMS nieuwsbrief
Aanmelden ›
Afmelden voor alle communicatie›>
Afmelden ERTMS - Flash>
Vragen › mail naar ERTMS@prorail.nl
Eindredactie en Samen door 1 deur›  https://tekstvanbets.nl
Fotografie › Fokke Eenhoorn (Samen door 1 deur), Pien Hoes
(bezoek beleidsmedewerkers), Stefan Verkerk (Michiel
Vijverberg)

Over ProRail
Veelgestelde vragen ›
Contact ›
Disclaimer ›
Privacy ›
www.prorail.nl/ERTMS

 
© 2021 ProRail BV | Postbus 2038 | 3500 GA Utrecht | 0800 7767 245

30 september 2021

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly9lbGlua2V1LmNsaWNrZGltZW5zaW9ucy5jb20vYy82Lz9UPU5UTXpNRGcxTlRRJTNBY0RFdFlqSXhNVGd5TFRjMU9EVmhOVEppT0RJNU5qUXdNakpoWldZeVl6TXpOalJtTVdSaVpUZzMlM0FaWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM0FZMjl1ZEdGamRDMDBaV0k0TjJJNFkyRTVNRFJsTURFeE9HSTBaVEF3TlRBMU5tSXdNelZtWVMwek5UYzVOR1kxTjJaak1qYzBOak5oWW1JMU1HVmxNMkUyWlRNNFpqaGxOUSUzQVptRnNjMlUlM0FNUSUzQSUzQWFIUjBjSE02THk5bWIzSnRjeTV2Wm1acFkyVXVZMjl0TDNCaFoyVnpMM0psYzNCdmJuTmxjR0ZuWlM1aGMzQjRQMmxrUFY5ZmVWbHZlWFZPVFVWdGJqa3RTRXB0YUVOT1pEQnFXWFpFUjNZMWFGcEZkVkZCV0hRd2QyeHJWRGxWVDBWNFFrNUVVVE5YYWtaQ1ZEQnNWVTVxWkZSV2JIQlpVbFZyTlZSNlJrZE5VelIxSmw5amJHUmxaVDFhV0U0d1lVZFdlVXh1V21oaWJWSnNZMjB4YkdGWGNHdGFWelZCWTBoS2RtTnRSbkJpUXpWMVlrRWxNMlFsTTJRbWNtVmphWEJwWlc1MGFXUTlZMjl1ZEdGamRDMDBaV0k0TjJJNFkyRTVNRFJsTURFeE9HSTBaVEF3TlRBMU5tSXdNelZtWVMxaU16WXhaVEV3TTJZd00yWTBZakJqT0dFd1pXSXlZakpsTldZelpEaGxaaVpmWTJ4a1pXVTlXbGhPTUdGSFZubE1ibHBvWW0xU2JHTnRNV3hoVjNCcldsYzFRV05JU25aamJVWndZa00xZFdKQkpUTmtKVE5rSm5KbFkybHdhV1Z1ZEdsa1BXTnZiblJoWTNRdE5HVmlPRGRpT0dOaE9UQTBaVEF4TVRoaU5HVXdNRFV3TlRaaU1ETTFabUV0TXpVM09UUm1OVGRtWXpJM05EWXpZV0ppTlRCbFpUTmhObVV6T0dZNFpUVW1aWE5wWkQweE5XWXpNR1poTmkxbU1tUTNMV1ZpTVRFdFltRmpZaTB3TURCa00yRmhaV0ZsTkRFJks9U2pidUUtZjA3SGVPLWN6NjVocG1QdyZfY2xkZWU9WlhOMGFHVnlMblpoYm1SbGNtMWxhV3BrWlc1QWNISnZjbUZwYkM1dWJBJTNkJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtNGViODdiOGNhOTA0ZTAxMThiNGUwMDUwNTZiMDM1ZmEtYTJmODNlYjIzNWVhNDViNTg2NGJmOGE2YWE5NWU0YjMmZXNpZD1mMWY2ODY0Yi04ODE0LWVjMTEtYjZlNi02MDQ1YmQ4YjhiZjg&K=8J0brjfaz8oFO2F0F6j-1Q
http://web.prorail.nl/prorailnl-appj7/pages/fz43ug1leeebclbl84o7wq.html?_cldunsub=f1f6864b8814ec11b6e66045bd8b8bf8-a2f83eb235ea45b5864bf8a6aa95e4b3-contact&_cldee=ZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3d%3d&recipientid=contact-4eb87b8ca904e0118b4e005056b035fa-a2f83eb235ea45b5864bf8a6aa95e4b3&esid=f1f6864b-8814-ec11-b6e6-6045bd8b8bf8
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly9hbmFseXRpY3MtZXUuY2xpY2tkaW1lbnNpb25zLmNvbS9wcm9yYWlsbmwtYXBwajcvcGFnZXMvdmR6OHltcTllZXU2emFhaXNoOHk5Zy5odG1sP1BhZ2VJZD02MGZjM2M1NDNkYzRlYjExYmFjYzAwMjI0ODdmMzJmNiZfY2xkZWU9WlhOMGFHVnlMblpoYm1SbGNtMWxhV3BrWlc1QWNISnZjbUZwYkM1dWJBJTNkJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtNGViODdiOGNhOTA0ZTAxMThiNGUwMDUwNTZiMDM1ZmEtYTJmODNlYjIzNWVhNDViNTg2NGJmOGE2YWE5NWU0YjMmZXNpZD1mMWY2ODY0Yi04ODE0LWVjMTEtYjZlNi02MDQ1YmQ4YjhiZjg&K=H0yqXHKvs_ABSN1sUkObzg
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3AMw%3A%3AaHR0cHM6Ly9lbGlua2V1LmNsaWNrZGltZW5zaW9ucy5jb20vYy82Lz9UPU5UTXpNRGcxTlRRJTNBY0RFdFlqSXhNVGd5TFRjMU9EVmhOVEppT0RJNU5qUXdNakpoWldZeVl6TXpOalJtTVdSaVpUZzMlM0FaWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM0FZMjl1ZEdGamRDMDBaV0k0TjJJNFkyRTVNRFJsTURFeE9HSTBaVEF3TlRBMU5tSXdNelZtWVMwek5UYzVOR1kxTjJaak1qYzBOak5oWW1JMU1HVmxNMkUyWlRNNFpqaGxOUSUzQVptRnNjMlUlM0FNZyUzQSUzQWFIUjBjSE02THk5bGJHbHVhMlYxTG1Oc2FXTnJaR2x0Wlc1emFXOXVjeTVqYjIwdmJTOHhMelV6TXpBNE5UVTBMM0F4TFdJeU1UQTVNQzA0TXpWak1XSTNaamhsTmpJME5XWmhPVGN5TkdJeU1XWTFOV0ZsTjJReFl5OHhMek13TWk4NVl6SmxNakV5TmkweVptWTJMVFEzT1RjdFltRXhZaTB5WmpVNFpUZGlOR1EyTURJX1gyTnNaR1ZsUFZwWVRqQmhSMVo1VEc1YWFHSnRVbXhqYlRGc1lWZHdhMXBYTlVGalNFcDJZMjFHY0dKRE5YVmlRU1V6WkNVelpDWnlaV05wY0dsbGJuUnBaRDFqYjI1MFlXTjBMVFJsWWpnM1lqaGpZVGt3TkdVd01URTRZalJsTURBMU1EVTJZakF6TldaaExUTTFOemswWmpVM1ptTXlOelEyTTJGaVlqVXdaV1V6WVRabE16aG1PR1UxSm1WemFXUTlNVFZtTXpCbVlUWXRaakprTnkxbFlqRXhMV0poWTJJdE1EQXdaRE5oWVdWaFpUUXgmSz1YM2hzT0ljZUxkaldacWR0ZjhRcUdRJl9jbGRlZT1aWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZlc2lkPWYxZjY4NjRiLTg4MTQtZWMxMS1iNmU2LTYwNDViZDhiOGJmOA&K=1I8JdolvwZuYPFvi1gfSFQ
mailto:ERTMS@prorail.nl
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3ANA%3A%3AaHR0cHM6Ly9lbGlua2V1LmNsaWNrZGltZW5zaW9ucy5jb20vYy82Lz9UPU5UTXpNRGcxTlRRJTNBY0RFdFlqSXhNVGd5TFRjMU9EVmhOVEppT0RJNU5qUXdNakpoWldZeVl6TXpOalJtTVdSaVpUZzMlM0FaWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM0FZMjl1ZEdGamRDMDBaV0k0TjJJNFkyRTVNRFJsTURFeE9HSTBaVEF3TlRBMU5tSXdNelZtWVMwek5UYzVOR1kxTjJaak1qYzBOak5oWW1JMU1HVmxNMkUyWlRNNFpqaGxOUSUzQVptRnNjMlUlM0FNdyUzQSUzQWFIUjBjSE02THk5bGJHbHVhMlYxTG1Oc2FXTnJaR2x0Wlc1emFXOXVjeTVqYjIwdmJTOHhMelV6TXpBNE5UVTBMM0F4TFdJeU1UQTVNQzA0TXpWak1XSTNaamhsTmpJME5XWmhPVGN5TkdJeU1XWTFOV0ZsTjJReFl5OHhMek13TWk4NVl6SmxNakV5TmkweVptWTJMVFEzT1RjdFltRXhZaTB5WmpVNFpUZGlOR1EyTURJX1gyTnNaR1ZsUFZwWVRqQmhSMVo1VEc1YWFHSnRVbXhqYlRGc1lWZHdhMXBYTlVGalNFcDJZMjFHY0dKRE5YVmlRU1V6WkNVelpDWnlaV05wY0dsbGJuUnBaRDFqYjI1MFlXTjBMVFJsWWpnM1lqaGpZVGt3TkdVd01URTRZalJsTURBMU1EVTJZakF6TldaaExUTTFOemswWmpVM1ptTXlOelEyTTJGaVlqVXdaV1V6WVRabE16aG1PR1UxSm1WemFXUTlNVFZtTXpCbVlUWXRaakprTnkxbFlqRXhMV0poWTJJdE1EQXdaRE5oWVdWaFpUUXgmSz0zNG14eTRiZGVqbUQ5M3diaTlnX1hBJl9jbGRlZT1aWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZlc2lkPWYxZjY4NjRiLTg4MTQtZWMxMS1iNmU2LTYwNDViZDhiOGJmOA&K=M3tpvQQwSGItT6d6v7Qt4w
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3ANQ%3A%3AaHR0cHM6Ly9lbGlua2V1LmNsaWNrZGltZW5zaW9ucy5jb20vYy82Lz9UPU5UTXpNRGcxTlRRJTNBY0RFdFlqSXhNVGd5TFRjMU9EVmhOVEppT0RJNU5qUXdNakpoWldZeVl6TXpOalJtTVdSaVpUZzMlM0FaWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM0FZMjl1ZEdGamRDMDBaV0k0TjJJNFkyRTVNRFJsTURFeE9HSTBaVEF3TlRBMU5tSXdNelZtWVMwek5UYzVOR1kxTjJaak1qYzBOak5oWW1JMU1HVmxNMkUyWlRNNFpqaGxOUSUzQVptRnNjMlUlM0FOUSUzQSUzQWFIUjBjSE02THk5bGJHbHVhMlYxTG1Oc2FXTnJaR2x0Wlc1emFXOXVjeTVqYjIwdmJTOHhMelV6TXpBNE5UVTBMM0F4TFdJeU1UQTVNQzA0TXpWak1XSTNaamhsTmpJME5XWmhPVGN5TkdJeU1XWTFOV0ZsTjJReFl5OHhMek13TWk4NVl6SmxNakV5TmkweVptWTJMVFEzT1RjdFltRXhZaTB5WmpVNFpUZGlOR1EyTURJX1gyTnNaR1ZsUFZwWVRqQmhSMVo1VEc1YWFHSnRVbXhqYlRGc1lWZHdhMXBYTlVGalNFcDJZMjFHY0dKRE5YVmlRU1V6WkNVelpDWnlaV05wY0dsbGJuUnBaRDFqYjI1MFlXTjBMVFJsWWpnM1lqaGpZVGt3TkdVd01URTRZalJsTURBMU1EVTJZakF6TldaaExUTTFOemswWmpVM1ptTXlOelEyTTJGaVlqVXdaV1V6WVRabE16aG1PR1UxSm1WemFXUTlNVFZtTXpCbVlUWXRaakprTnkxbFlqRXhMV0poWTJJdE1EQXdaRE5oWVdWaFpUUXgmSz1TU0UzdnJyMnRqQjZlV2hOTkZRSXdnJl9jbGRlZT1aWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZlc2lkPWYxZjY4NjRiLTg4MTQtZWMxMS1iNmU2LTYwNDViZDhiOGJmOA&K=itkMbvjSb2n8ehMwjGnaxw
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3ANg%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cucHJvcmFpbC5ubC9vbXdvbmVuZGVuL3ZyYWdlbj9fY2xkZWU9WlhOMGFHVnlMblpoYm1SbGNtMWxhV3BrWlc1QWNISnZjbUZwYkM1dWJBJTNkJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtNGViODdiOGNhOTA0ZTAxMThiNGUwMDUwNTZiMDM1ZmEtYTJmODNlYjIzNWVhNDViNTg2NGJmOGE2YWE5NWU0YjMmZXNpZD1mMWY2ODY0Yi04ODE0LWVjMTEtYjZlNi02MDQ1YmQ4YjhiZjg&K=979Tflnx9l--0lXm73gasA
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cucHJvcmFpbC5ubC9yZWl6aWdlcnMvY29udGFjdC1wdWJsaWVrP19jbGRlZT1aWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZlc2lkPWYxZjY4NjRiLTg4MTQtZWMxMS1iNmU2LTYwNDViZDhiOGJmOA&K=3WzdDj7QLVHFY4cbuFzafw
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3AOA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cucHJvcmFpbC5ubC9kaXNjbGFpbWVyP19jbGRlZT1aWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZlc2lkPWYxZjY4NjRiLTg4MTQtZWMxMS1iNmU2LTYwNDViZDhiOGJmOA&K=k6evXmwIKIjXh9HXDYtEPQ
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3AOQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cucHJvcmFpbC5ubC9wcml2YWN5LXBvbGljeT9fY2xkZWU9WlhOMGFHVnlMblpoYm1SbGNtMWxhV3BrWlc1QWNISnZjbUZwYkM1dWJBJTNkJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtNGViODdiOGNhOTA0ZTAxMThiNGUwMDUwNTZiMDM1ZmEtYTJmODNlYjIzNWVhNDViNTg2NGJmOGE2YWE5NWU0YjMmZXNpZD1mMWY2ODY0Yi04ODE0LWVjMTEtYjZlNi02MDQ1YmQ4YjhiZjg&K=c9i7OnQRxtBqtXKbPVRZFg
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3AMTM%3A%3AaHR0cDovL3dlYi5wcm9yYWlsLm5sL1NvY2lhbExpbmtzLmFzcHg_ZGF0YT1YMnhwYm1zOWFIUjBjRG92TDJGdVlXeDVkR2xqY3kxbGRTNWpiR2xqYTJScGJXVnVjMmx2Ym5NdVkyOXRMMlZ0WVdsc1kyOXVkR1Z1ZEM5aGNGQnFOMW8yTjNKQlJXMU9aMFJSYmxNMFUxTkJKbDloYXoxaGNGQnFOMW8yTjNKQlJXMU9aMFJSYmxNMFUxTkJKbDloWTNROU1TWmZkSGx3WlQweEpsOXRjMmM5Jl9yaWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZfZXM9ZjFmNjg2NGItODgxNC1lYzExLWI2ZTYtNjA0NWJkOGI4YmY4Jl9jbGRlZT1aWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZlc2lkPWYxZjY4NjRiLTg4MTQtZWMxMS1iNmU2LTYwNDViZDhiOGJmOA&K=DCUQPLR9M3iYlI8pjwCfgw
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3AMTQ%3A%3AaHR0cDovL3dlYi5wcm9yYWlsLm5sL1NvY2lhbExpbmtzLmFzcHg_ZGF0YT1YMnhwYm1zOWFIUjBjRG92TDNkbFlpNXdjbTl5WVdsc0xtNXNMMlZ0WVdsc1kyOXVkR1Z1ZEM5aGNGQnFOMW8yTjNKQlJXMU9aMFJSYmxNMFUxTkJKbDloYXoxaGNGQnFOMW8yTjNKQlJXMU9aMFJSYmxNMFUxTkJKbDloWTNROU1TWmZkSGx3WlQwekpsOXRjMmM5Jl9yaWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZfZXM9ZjFmNjg2NGItODgxNC1lYzExLWI2ZTYtNjA0NWJkOGI4YmY4Jl9jbGRlZT1aWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZlc2lkPWYxZjY4NjRiLTg4MTQtZWMxMS1iNmU2LTYwNDViZDhiOGJmOA&K=YFmovnkl4F7S5ombtODuDg
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTMzMDg1NTQ%3AcDEtYjIxMjczLTYxZTFjMzc5MDQ3OTQ4ZmNhOTNhMjM3YmIwZTJiNWUx%3AZXN0aGVyLnZhbmRlcm1laWpkZW5AcHJvcmFpbC5ubA%3AY29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMw%3AdHJ1ZQ%3AMTU%3A%3AaHR0cDovL3dlYi5wcm9yYWlsLm5sL1NvY2lhbExpbmtzLmFzcHg_ZGF0YT1YMnhwYm1zOWFIUjBjRG92TDNkbFlpNXdjbTl5WVdsc0xtNXNMMlZ0WVdsc1kyOXVkR1Z1ZEM5aGNGQnFOMW8yTjNKQlJXMU9aMFJSYmxNMFUxTkJKbDloYXoxaGNGQnFOMW8yTjNKQlJXMU9aMFJSYmxNMFUxTkJKbDloWTNROU1TWmZkSGx3WlQweUpsOXRjMmM5Jl9yaWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZfZXM9ZjFmNjg2NGItODgxNC1lYzExLWI2ZTYtNjA0NWJkOGI4YmY4Jl9jbGRlZT1aWE4wYUdWeUxuWmhibVJsY20xbGFXcGtaVzVBY0hKdmNtRnBiQzV1YkElM2QlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC00ZWI4N2I4Y2E5MDRlMDExOGI0ZTAwNTA1NmIwMzVmYS1hMmY4M2ViMjM1ZWE0NWI1ODY0YmY4YTZhYTk1ZTRiMyZlc2lkPWYxZjY4NjRiLTg4MTQtZWMxMS1iNmU2LTYwNDViZDhiOGJmOA&K=_eVz46wkvIjwWf0n_nKmEQ

