Van opzichter naar projectleider

Onder deze titel heeft de programmacommissie Dvan de VWN op 4 december
1996 een studiedag georganiseerd met
als onderwerp de Erkenningsregeling
Buizenlegbedrijven. Voor dit onderwerp
bleek dermate veel belangstelling dat de
studiedag in februari en mei 1997 herhaald
is. In totaal hebben zo'n 150 medewerkers
van drinkwaterbedrijven kennis kunnen
nemen van de consequenties van het
werken met gecertificeerde aannemers.
Op deze studiedag belichtten vijf sprekers
verschillende aspecten van dit onderwerp.
Dit artikel bevat een samenvatting van de
voordrachten.
De Erkenningsregeling
De 'Erkenningsregeling voor buizenlegbedrijven' is een certificatieregeling die tot
stand is gekomen in samenwerking met
de Vereniging van Boorondernemers en
Buizenleggers Bolegbo, EnergieNed,
VEWIN, GASTEC en Kiwa.
Er is gekozen voor de vorm van een erkenningsregeling in verband met raakvlakken
met de Europese openbare aanbestedingen
en de wijzigingen in de vestigingswet.
De certificatie wordt uitgevoerd door
specifiek daarvoor geaccrediteerde certificatie-instellingen, zoals Kiwa en
GASTEC.
De regeling toont verwantschap met het
systeem van kwaliteitsborging NEN ISO
9002, echter met specifieke sectorale
normen die 'op maat' zijn gemaakt voor
het toepassingsgebied gas en water.
De op de sector afgestemde eisen betreffen
met name de vereiste vakbekwaamheid van
de uitvoerder en zijn medewerkers, het te
gebruiken materieel, gereedschap en meetmiddelen alsmede het op een gestructureerde wijze werken volgens een vooraf
vastgesteld project kwaliteitsplan.
Aanvullend op ISO zijn eveneens bepalingen
vastgelegd voorde arbeidsomstandigheden,
milieuzorg en de administratieve, financiële
en fiscale verplichtingen van het buizenlegbedrijf.
De regeling wordt permanent begeleid
door een College van Deskundigen, waarin
opdrachtgevers (nutsbedrijven), buizenleggers en onafhankelijke deskundigen
vertegenwoordigd zijn. Dit college bewaakt
de kwaliteit van het certificaat door middel
van aanvullingen op of wijzigingen van de
gestelde eisen. Recent zijn aanvullende
eisen ten aanzien van verschillende
gestuurde boortechnieken opgesteld.
Het college stelt jaarlijks de intensiteit en
frequentie van de controles door de certificeringsinstellingen vast op basis van de
bevindingen in het betreffende verslagjaar.
De rol van de certificerende instelling
Na afronding van het toelatingsonderzoek

voert de certificatie-instelling bij het
buizenlegbedrijf periodiek audits uit en
rapporteert de bevindingen aan het college
van deskundigen. Deze periodieke audits
worden met name op de werkplek zelf
uitgevoerd. De inspecteur (auditor) van de
certificatie-instelling vraagt kort voor zijn
bezoek een overzicht van de in uitvoering
zijnde werken en maakt hierna een keuze
voor zijn projectbezoek. Het aantal bezoeken per jaar hangt af van de grootte van
het bedrijf en het aantal gecertificeerde
processen.
De audit bestaat in grote lijnen uit een
interview met de uitvoerder waarbij aansluitend een rondgang over het werk wordt
gemaakt. Tevens vinden er gesprekken
plaats met de op het project aanwezige
medewerkers, zoals grondwerkers, machinisten en gas- en/of water (hulp)monteurs.
Ook een inspectie van de op het project
aanwezige leiding-materiaal, materieel,
gereedschap en meetmiddelen vindt plaats.
Aan het eind van het projectbezoek wordt
nagegaan of de vereiste documentatie
aanwezig is en of de registratie en de
eventueel te nemen corrigerende maatregelen volgens de regels plaatsvindt.
Het eindrapport wordt ter plaatse
opgemaakt en getekend door zowel de
inspecteur als de uitvoerder. Een belangrijk
onderdeel van deze rapportage zijn de door
de inspecteur vastgelegde bevindingen,
opmerkingen (verbeterpunten) en/of
tekortkomingen. Bij tekortkomingen zijn
ernstige afwijkingen ten opzichte van
de norm vastgesteld en dienen er direct
corrigerende maatregelen te worden getroffen. Tevens wordt op het bedrijf nagegaan
of de uit het projectbezoek verkregen
gegevens in overeenstemming zijn met de
op het bedrijf aanwezige informatie
(bijvoorbeeld opleiding medewerkers,
onderhoud materieel en projectevaluaties
op het bedrijfsbureau).
De over het verslagjaar verkregen informatie wordt onder code per bedrijf in een

481

rapport samengevat. De certificatie-instelling doet gelijktijdig aan het College een
voorstel voor de frequentie van het aantal
audits in het daarop volgende jaar. Naast
het te nemen besluit over het aantal audits
worden door het college de certificatieinstellingen beoordeeld en wordt er
nagegaan op welke aspecten de regeling
verbeterd zou kunnen worden.
Werking van de regeling
Eind 1997 is de regeling 3 jaar operationeel. Op dit moment kan reeds worden
vastgesteld dat door de invoering van
deze certificatieregeling er zowel bij het
buizenlegbedrijf als bij de opdrachtgever
herkenbare verbeteringen zijn waar te
nemen.
Gezien de steeds meer voorkomende
'combi-werken' is het plan om de certificatieregeling voor energie- en informatiekabels van februari 1996 samen te voegen
met de regeling voor gas en water. Beide
colleges hebben hierover recent in een
gezamenlijke bijeenkomst een principebesluit genomen.
Opleidingseisen
In de erkenningsregeling zijn opleidingseisen voor verschillende functiegroepen
uitvoerig beschreven. Het betreft eisen
voor assistent-monteurs, monteurs en
uitvoerders. Op dit moment bestaat er
een aantal opleidingen, waarmee aan
deze opleidingseisen voldaan wordt.
Voor assistent-monteurs betreft dit de
opleidingen Aankomend vakkracht buizenlegger (SBW), aangevuld met de cursus
Hygiënisch werken; Assistent distributiemonteur water (Intechnium) en een aantal
oudere opleidingen, zoals GAWALO.
Voor monteurs gaat het om de opleidingen
Distributiemonteur water of Vakkracht
buizenlegger, aangevuld met de cursus
Hygiënisch werken. Voor uitvoerders gaat
het om de opleiding Uitvoerder water
(Wateropleidingen).
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Veranderingen bij de aannemer
Siers Leiding Montageprojekten Oldenzaal
verzorgt de aanleg van alle voorkomende
nutsinfrastructuur: van transportleiding tot
huisaansluitingen. Om een borgings- en
certificeringstraject goed af te kunnen
sluiten is het van groot belang dat de
mensen in het bedrijf (hiertoe) goed
gemotiveerd zijn. Zij moeten zich mede
verantwoordelijk voelen voor de gang van
zaken in het bedrijf.
Wijziging in de bedrijfsvoering
Siers heeft de volgende zaken moeten
veranderen om het kwaliteitssysteem te
kunnen invoeren:
- Beschrijving van het kwaliteitssysteem.
De kern hiervan wordt gevormd door twee
documenten: het KAM (Kwaliteit, Arbo en
Milieu)-handboek en de werkinstructiemap. Het KAM-handboek beschrijft
globaal hoe een project het bedrijf doorloopt en hoe de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn verdeeld. Van directie
tot uitvoerder heeft men een KAM-handboek. De werkinstructiemap beschrijft
meer gedetailleerd de vaktechnische
werk voor schriften en is verspreid (en
geïnstrueerd) naar alle KAM-handboekhouders en naar alle ploegen in de
uitvoering. In de werkinstructies zijn ook
de eisen per opdrachtgever geïnventariseerd
en vastgelegd.
- Opstellen en uitvoeren van een
opleidingsplan. De VCA en de erkenningsregelingen stellen eisen voor het opleidingsniveau van verschillende werknemers in de
uitvoering.
- Opzet materieelbeheer. Zowel materieel
en gereedschappen als de zgn. meet-,
keuring- en beproevingsmiddelen moeten
goed beheerd worden. Dat wil zeggen dat
staat van onderhoud en calibratie, maar
ook de actuele verblijfplaats van deze
objecten nauwkeurig wordt bijgehouden.
- Werkvoorbereiding. Deze wordt structureler en formeler opgezet dan voorheen
het geval was. Dit leidt ertoe dat alle vraagtekens voor aanvang van het project zijn
opgelost en dat de uitvoering goed geïnformeerd (en dus met minder verstoringen)
plaatsvindt.
- Opzetten en gebruiken kwaliteitsregistratie. Essentieel in de borging van
kwaliteit is het vastleggen van alles wat
met kwaliteit te maken heeft. Dit betreft de
procedures en werkinstructies, maar ook
normen, keuringsresultaten, wijzigingen en
klachten. Belangrijk is het dat die
registraties leiden tot verbeteringen en
preventieve acties.
- Audits. Zowel intern als extern (door
Kiwa) worden meerdere keren per jaar
audits gehouden om te controleren of het
kwaliteitssysteem werkt en doelmatig is.

Wijziging op de werkplek
Voor de mensen 'in het veld' heeft de
invoering van het kwaliteitssysteem als
gevolg gehad:
- (Veelal) aanvulling van opleiding;
- Duidelijkheid ten aanzien van projecten
en verantwoordelijkheden;
- Meer openheid is vereist ten aanzien van
afwijkingen, tekortkomingen, etc;
- Meer administratie (deze toename door
kwaliteits-registratie moet zo gering
mogelijk gehouden worden).
Wijziging is de relatie tussen aannemer
en opdrachtgever
Door het kwaliteitssysteem gaat de aannemer anders om met de opdrachtgever:
- Er wordt meer duidelijkheid en gedetailleerdheid verlangd met betrekking tot de
calculatie, inkoop en werkvoorbereiding;
- Afwijkingen en wijzigingen tijdens de
uitvoering worden formeler besproken met
de opdrachtgever, afwijking van voorschrift
of bestek moet worden geaccordeerd door
de opdrachtgever;
- De controle door de opdrachtgever kan
minder intensief worden, omdat de aannemer zichzelf controleert en hierover ook
registreert;
- Er ontstaat behoefte aan een 'koppeling'
met een kwaliteitssysteem van de
opdrachtgever;
- Versie en status van documenten (zoals
plantekeningen) moeten eenduidig en
beheerst zijn;
- Van de opzichter wordt verwacht dat
hij/zij minder als controleur optreedt en
meer een partner in de projectleiding
wordt. Dit houdt in dat de opzichter beslissingen en verantwoordelijkheid namens de

opdrachtgever biedt en de aansturing van
de logistiek en werkvoorbereiding bij
opdrachtgever bewaakt. Met deze taken is
goede bereikbaarheid van de opzichter van
belang.
Voor- en nadelen certificatie voor de
aannemer
De nadelen van certificatie zijn eigenlijk de
kosten en de moeite, die ermee gepaard
gaan. Dit betreft de kosten voor het opzetten en invoeren van het systeem, de
administratieve druk en de externe
certificatiekosten.
De voordelen van een kwaliteitssysteem
(al of niet gecertificeerd) zijn evenwel ook
niet gering:
- Er is meer duidelijkheid in het bedrijfsproces en verantwoordelijkheden;
- Er is meer duidelijkheid over de
projecten en werkvoorschriften;
- Er is minder stagnatie t.g.v. meer
inspanning op het gebied van voorbereiding;
- Fouten zijn traceerbaar en daarmee te
gebruiken voor verbeteringen in de
toekomst.
Van bovengenoemde voordelen profiteren
aannemer èn opdrachtgever.
Het drinkwaterbedrijf en de erkenningsregeling
Het Waterbedrijf Europoort levert drinkwater aan 29 gemeenten binnen haar
verzorgingsgebied. Daarnaast levert het
bedrijf proceswater voor de industrie
binnen het Rijnmondgebied alsmede
drinkwater aan de scheepvaart in de
Rotterdamse haven. Het verzorgingsgebied
is in 4 regio's opgedeeld, één regio is sinds
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een jaar gecertificeerd en in het bezit van
een ISO 9001 certificaat. De bedoeling is
dat de andere regio's eveneens binnen
afzienbare tijd gecertificeerd zullen zijn.
Daarnaast zal het bedrijf voor de uitvoering
van de werkzaamheden aan het leidingnet
uitsluitend nog zaken doen met gecertificeerde aannemers. De consequenties
van het zelf gecertificeerd zijn en werken
met gecertificeerde aannemers houdt in
dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de rolverdeling tussen de
aannemer en waterbedrijf anders komt te
liggen dan vroeger het geval was.Derol
van de opzichter zal daardoor sterk veranderen.
Waarom certificeren?
Het kwaliteitsdenken neemt toe. Niet
alleen maatschappelijk gezien maar ook
binnen de waterleidingbedrijven. Dit is
mede aanleiding geweest om te komen tot
het opstellen van het beleidsplan 'drink en
industriewater' van het ministerie van
VROM. Hierin wordt de intentie
uitgesproken dat 'rond 2000' de drinkwaterleidingbedrijven over een te borgen
kwaliteitssysteem moeten beschikken.
Anders gezegd waterleidingbedrijven moeten
certificeerbaarzijn.
De veranderende rol van de opzichter
De waterleidingbedrijven binnen
Nederland hebben niet meer een actief
wervingsbeleid. De uitstroom van vaak
oudere medewerkers wordt niet altijd meer
aangevuld. Deze inkrimping houdt in dat
de taken over het bestaande personeel
wordt verdeeld. Hierdoor ontstaat er een
despecialisatie. Ook moeten er steeds vaker
projecten onder grote tijdsdruk worden
gerealiseerd en wordt er steeds vaker op
een andere manier aanbesteed (Turn Key/
Lump Sum etc.).
Door deze manier van aanbesteden is er
steeds vaker minder inhoudelijk toezicht
noodzakelijk. Door te werken met gecertificeerde aannemers zijn de doelen, specificaties en procedures verankerd in de
werkmethodieken en dus ook het certificaat van de aannemer. Ook is het hierdoor
eenvoudiger geworden om invulling te
geven aan het eigen certificaat. De organisatie van de aannemer alsmede het project
is transparanter geworden. Wel moet alles
vooraf goed beschreven worden en zullen
de afspraken helder en duidelijk op een
eenduidige wijze geformuleerd moeten zijn.
Tussentijdse afwijkingen verstoren het
project in negatieve zin en zullen zo veel
mogelijk voorkomen moeten worden.
Daarnaast moet wel opgepast worden dat
de kleine aannemer niet verdwijnt. Hierdoor zal het marktmechanisme negatief
beïnvloed worden.
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Van opzichter tot projectleider
De opzichter zal in de toekomst gaan
sturen op andere zaken. Hij heeft meerdere
projecten tegelijk onder handen.
Zijn verantwoordelijkheden worden breder
en hij zal op een andere manier communiceren met de aannemer. Andere vaardigheden zullen worden aangesproken.
Er zal een cultuuromslag plaatsvinden.
De opzichter zal zich steeds vaker gaan
gedragen als projectleider.

Voordat gecertificeerd
'Voorheen' werd door de opdrachtgever
heel sterk op de technische zaken
gestuurd. De uitvoering van een project
verliep vaak conform het eigen inzicht van
de toezichthouder. Er werd door de jaren
heen een eigen norm ontwikkeld die
steeds vaker afweek van dievan het waterleidingbedrijf alsmede de collega-toezichthouder.
Er was soms zelfs sprake van 'een koninkrijk'.

R. W. P. Hoorman,
Wateropleidingen
F. van der Lern,
Kiwa NV Certificatie en Keuringen
H. Moek,
Siers Groep Oldenzaal
W. W. Schut,
Bolegbo
T. B. Ufkes,
Waterbedrijf Europoort
• • •

Nadat gecertificeerd
Nu wordt er gelet op het nakomen van
afspraken. Wordt het werk uitgevoerd
conform de vastgestelde kwaliteitseisen,
hoe worden de documenten beheerd, etc.
Er is meer duidelijkheid in het proces, de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
staan vooraf vast. De prestaties worden
duidelijker. Het geheel is transparanter
geworden.

Waterverbruik over eerste vier maanden in 19972,2% lager
dan in1996
Het waterverbruik over de eerste vier maanden ligt in 19972,2%lager dan in 1996.
Dit blijkt uit de voorlopige cijfers, die door het CBSbij de waterleidingbedrijven zijn
opgevraagd, met betrekking tot productie, leveringen van en aan het buitenland en
inkoop bij derden.
Ligt dit jaar het verbruik in januari nog hoger, het verbruik in de overige drie maanden
ligt lager dan dat in 1996.Het lagere verbruik in februari is voor een belangrijk deel toe
te schrijven aan de schrikkeldag in 1996.
Onderstaande tabel brengt de verbruikscijfers, vergeleken met die van 1996en 1995,in
beeld:
1996

1997

1995
maandverbruik
min m 3

maandverbruik
min m s

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

102,9
94,0
105,5
104,9
111,8
109,5
121,0
128,9
105,4
107,0
102,0
102,7

103,6
98,8
105,9
112,5
111,4
118,3
109,6
111,0
103,8
104,1
101,4
100,5

+ 0,7
+ 4,8
+ 0,4
+ 7,6
- 0,4
+ 8,8
-11,4
-17,9
- 1,6
- 2,9
- 0,6
- 2,2

+ 0,7
+ 5,1
+ 0,4
+ 7,2
- 0,4
+ 8,0
- 9,5
-13,9

Subtotaal
t/m april

407,3

420,8

+13,5

+ 3,3

Jaartotaal

1.295,5

1.280,9

-14,7

- IJ

Bron: CBS

verschil
t.o.v. 1995
min m 3
in%

maandverbruik
min m 3

verschil
t.o.v. 1996
min m 3
in %

105,6
93,9
105,6
106,6

4- 2,0
- 4,9
- 0,3
- 5,9

+
-

411,7

- 9,1

- 2,2

1,9
5,0
0,3
5,2

- L5
- 2,7
- 0,6
- 2,2

