VERLAGEN SCHUTTING PROJECTEN ONDERHOUD
COB-platform 5 september 2017
Ton van Gageldonk, Maintenance
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INHOUD PRESENTATIE
l

Welke schutting bedoelen we?

l

Wat is nu concreet het probleem?

l

Historie, ofwel wat heeft de COB-werkgroep al gedaan?

l

Hoofdoorzaak van het probleem

l

Hoofdlijn van het advies van de werkgroep

l

Concrete aanbevelingen door de werkgroep

l

Workshops voor verdieping

l

HET DOEL IS OM MET DIT PLATFORM VERDIEPING TE KRIJGEN VAN HET ONDERWERP

DE SCHUTTING WAAR HET OM GAAT

OG

Realisatie

Beheer

ON

Ontwerp & Bouw

Onderhoud

De schutting leidt in de praktijk tot een lagere beschikbaarheid
tegen hogere kosten

CONCRETISERING VAN HET PROBLEEM
l

In de bouwfase van een tunnel zien we weinig aansluiting tussen bouw en onderhoud

l

Technisch is het redelijk geregeld: van RAMS in de bouwfase naar IHP in de onderhoudsfase

Maar:
l

De praktijk van de beheerfase wordt vaak niet meegenomen in het ontwerp, waardoor
— Het onderhoud te duur uitpakt
— Er is een slechte bereikbaarheid voor onderhoud (of vervangingen)
— Specifieke exploitatiezaken niet meegenomen worden

l

Aan het eind van de rit is het vaak improviseren
— SBS moet omgezet worden naar een onderhoudsdecompositie (met alle communicatie-struggles vandien)
— Onderhoudscontracten verkeerd of niet uitgevraagd

WAT GING HIERAAN VOORAF?
Het onderwerp heeft binnen COB een historie:
l

Half 2017 initiatief door de vorige platformcoördinator (Maarten van Riel)

l

14 september 2017 onderwerp in discussie in dit platform (we moeten er iets mee!)

l

3 november 2017 presentatie in het COB-congres over cultuurverschillen tussen onderhoud en
nieuwbouw: 1) bewustwording en 2) antwoord op de vraag of het herkend wordt.

l

Daarna verdieping van het onderwerp in de werkgroep ‘schutting’
— Beide kanten van de ‘schutting’ vertegenwoordigd (realisatie en beheer)
— Vertegenwoordigers van zowel van OG als ON
— Juridische kennis
— Zowel kennis van realisatie als van onderhoud
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DE HOOFDOORZAAK EN DE OPLOSSINGSRICHTING
l

De werkgroep ziet het als een belangenprobleem, versterkt door verschillende culturen (volgende sheet)

l

Minder een technisch probleem

l

Belangenprobleem is op te lossen door:
— Zaken tot gemeenschappelijk belang te maken
— Faciliteren van een dialoog waarin wederzijds begrip kan komen
— Organiseren van samenwerking

6

CULTUURVERSCHILLEN (SHEET UIT CONGRES 2017)

NIEUWBOUW-MAN (m/v)

ONDERHOUDS-MAN (m/v)

Denkt in lineaire processen

Denkt in feedbackloops

Stuurt op macht

Stuurt op zelfstandigheid

Veel geld is veel macht

Weinig geld is weinig macht

Efficiency is leidend

Effectiviteit is leidend

Lost problemen op

Voorkomt problemen

Aan de muur hangt de weekplanning

Aan de muur hangt de jaarplanning

Na mij de zondvloed

Ik zie de zondvloed
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CONCLUSIES VAN DE WERKGROEP
l

Niet de oplevering (vanuit realisatie), maar de overdracht (aan de OH-organisatie) moet centraal staan

l

Maak een set aan maatregelen
— Het is niet mogelijk met 1 maatregel het gedrag te beïnvloeden
— Maatregelen moeten vanuit verschillende kanten richting geven aan gedrag

l

Volgende sheets: 2 sets maatregelen
— Organisatorisch (3 stuks)
— Contractueel (4 stuks)

AANBEVELINGEN VAN DE WERKGROEP: organisatie
1.

Maak de beheerder tot opdrachtgever

2.

Breidt het IPM-team uit met een functionaris die het belang van beheer en onderhoud
vertegenwoordigd. Denk hierbij aan de projectmanager (OG) die verantwoordelijk is voor de beheer- en
onderhoudsfase.

3.

Koppel de financiële stromen die nu de realisatie scheiden van de beheer en onderhoudsfase op een
wijze dat er geld voor de realisatie gebruikt kan worden voor lagere exploitatiekosten (of hogere
beschikbaarheid of betrouwbaarheid) tijdens de beheer en onderhoudsfase.
1, 2

2, 3

OG

Realisatie

Beheer

ON

Ontwerp & Bouw

Onderhoud

AANBEVELINGEN VAN DE WERKGROEP: contractueel
1.

Maak een DBM-contract onder de voorwaarden vergelijkbaar met dat van een DBFM-contract of pas de
UAV-GC aan op het specifieke onderdeel.

2.

Voeg proceseisen toe waarbij onderhoud in het ontwerpstadium nadrukkelijk meegenomen wordt.

3.

Speel in het kwalitatief gunningscriterium in op integratie tussen ontwerp en onderhoud.

4.

Definieer de gebruikseisen en maak deze contractueel tot ontwerpeis.
3, 4

2
OG

Realisatie

Beheer

ON

Ontwerp & Bouw

Onderhoud

1, 2

WIJ HEBBEN JULLIE NU NODIG: WERKGROEPJES
l

Denktank 1: organisatie

Hoe kunnen we op nog meer manieren samenwerking of verbinding organiseren?
l

Denktank 2: proceseisen

Bedenk proceseisen waarbij onderhoud in het ontwerpstadium nadrukkelijk meegenomen wordt
l

Denktank 3: kwalitatief gunningscriterium

Bespreek de lijst, vul eventueel aan of becommentarieer
l

Denktank 4: andere perspectieven

25 minuten denken en daarna 5 minuten terugkoppeling per team

