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De waarde van robuuste Infrastructuur
Douwe Schoonderwaldt, 23 april 2013

Ontwikkelingen
Welke waarde?

● Verhoefslagen

Bekostiging van onderhoud in de 16e eeuw
op basis van schouwronden en boetes

● KOSMOS
2006-2010 Noodplan wegwerken achterstallig
onderhoud (€600mio)

● HwBP

Uitvoering van de maatregelen in het
Bestuursakkoord Water leiden tot een structurele
doelmatigheidswinst oplopend tot 750 miljoen euro
in 2020.

● Risico Inventarisatie Natte
Kunstwerken (RINK)
Dwarskrachtproblematiek eye opener en
incentive voor Risicogestuurd beheren
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Beter met minder?
Wanneer stop het?

Kwaliteit

Prestatie

Budget

Tijd

Prestatiemanagement
Weten wat je wil, is bereiken wat je kan

•Definiëren prestatie eis

•Vaststellen geleverde
prestatie

2

1-5-2013

Prestatiemanagement
Gecontroleerde afname is ook management

Prestatie

Degradatieverloop
zonder vast onderhoud

Degradatieverloop
met vast onderhoud

Degradatieverloop
Terug naar aanlegeisen

Degradatieverloop
door extreem
weer?

Degradatieverloop
Gecontroleerde
degradatie tot
interventiemoment

Tijd

Contractmanagement
Verschuiving verantwoordelijkheid

● Traditioneel is NOT, PPS is HOT
Terugtredende overheid, “Markt tenzij”

● D&C
PPS constructie, verantwoordelijkheden verschuiven

● DBFM
OG op afstand, ON betaald dus bepaald, eisen financiers hebben invloed op gedrag ON

● Alliantie
OG en ON gezamenlijk verantwoordelijk voor realisatie en financiering

● ???
Niet meer terug naar wat is geweest
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Onderhoudsmanagement
Iedere strategie een eigen dynamiek

● Storing Afhankelijk
Oplossen = onderhouden

● Toestand Afhankelijk
Meten = weten

● Gebruik Afhankelijk
anticiperen = optimaliseren

Strategie bepaling
Determinatie volgens “vast” proces
Onderdeel
klein

Risico bij falen
(kans x gevolg)

StoringsAfhankelijk Onderhoud
SAO

groot

Zekerheid van
faaltijdstip

groot

GebruiksAfhankelijk Onderhoud
GAO

klein

goed

Meetbaarheid
conditie

ToestandsAfhankelijk Onderhoud
TAO

slecht

Ontwerp aanpassen
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Onderhoudsmanagment
Van impliciet naar expliciet

• Meten gaat vooraf aan strategie bepalen
de juiste informatie verzamelen is crusiaal voor het bepalen van de strategie

• Uniforme meetmethode objectiveert
NEN2767 conditiemeting Infrastructuur

• Strategie baseren op risico’s
Risicogestuurd inspecteren en programmeren op basis van RAMS/FMECA analyses

• Strategie vertalen naar B&O-plannen
Weten wat je hebt, genereert de uitgangspunten voor wat je wil.
Vertaal van wat je wil naar operationeel beheer

Wat is de missing link?
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Informatiemanagement
Op ieder gewenst niveau de juiste diepgang

WAT is de waarde van robuuste infrastructuur?
Wie heeft de wijsheid in pacht?
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Assetmanagement volgens Movares
Prestatie-, Informatie-, Contract- & Onderhoudsmanagement
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