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Reactie op

Vroeger was alles beter OF….
Er was eens een periode dat ‘assetowners’ zelf exact
wisten wat de stand van zaken van hun ‘assets’ was, wat
er nodig was om die ‘objecten’ in stand te houden en zij
zelf plannen maakten hoe de instandhouding te waarborgen én wanneer. Dit werd beoordeeld vanuit de (civiele)
techniek. Oftewel de opdrachtgever wist zelf hoe en wat
er gebeuren moest en wanneer. Vervolgens kwam hij/
zij tot een deal met iemand die hem bij die uitdaging kon
helpen.
Wat een heerlijk simpel concept!!
Tegenwoordig heeft de ‘assetowner’ een opdrachtgevende IPM-rol, die partijen inhuurt die de functionele
specificaties opstellen o.b.v. ‘Stakeholder’-gesprekken.
Waarna meerdere partijen opnieuw (virtueel) ontwerpen (liefst al in 3D/BIM), zelfstandig hun Systems
Engineering-systeem inrichten, om dat weer te vertalen
in een mooi Plan van Aanpak die doorslaggevend
gepresenteerd wordt tijdens een Best Value Procurement
aanbesteding….
WAUW, wat een extra hoeveelheid energie, data en
kennis wordt er gestoken in het winnen van een project.
Maar wordt het project daar technisch ook beter van?
Soms hoor ik weleens: ‘wat een verspilling; het zou
beter zijn als veel van deze informatie door één partij
aangeboden wordt.’
Gelukkig herleven de oude tijden soms ook; onder
andere bij het aantal inschrijvingen van Civieltechnische
eerstejaars studenten (38!) bij Inholland te Alkmaar.
Hulde!
Als afsluiter moet ik jullie een alledaagse vraag blijven
stellen: SVP houd je contactgegevens met de STOHA
up to date!
Deze gegevens gebruiken we alleen voor het versturen
van het STOHA bulletin, de uitnodigingen voor excursies
én het komende STOHA-congres.
Met energieke groet,
Melle Ketting - voorzitter
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Noot van de redactie: in het zomernummer van 2015 heeft de voorzitter (Melle) een ‘van de voorzitter’ met als onderwerp ‘vroeger
was alles beter, of…..’ (zie kader). Arend heeft hierop een reactie
geschreven, die we graag met jullie willen delen.

Beste Melle, Je intro in het laatste nummer
was me uit het hart gegrepen. Reden ook
om je deze mail te sturen. Zelf was ik
jarenlang één van die oude stempel asset
owners, die wist hoe de objecten, in mijn
geval spoorbruggen, er voor lagen. Dat
kwam ook omdat ik regelmatig ‘buiten’
kwam tijdens werkzaamheden, storingen
en inspecties.
Rond 2005 ging er een andere wind
waaien. Het verhaal ging dat de
noodzakelijke technische kennis al
bij de aannemer zat. Waarom moet
je dat dan zelf in stand houden en
betalen? Vooral dat laatste. Mensen
met ervaring en kennis zijn duur. Wat
volgde was een kostbare ingreep:
personeel met kennis werd voor de
keuze gesteld ontslag te nemen met
voor sommigen behoud van een
zeker deel van het salaris of te blijven met reorganisatie angst. Ik heb
er dankbaar gebruik van gemaakt
en ben voor me zelf begonnen: een
veel betere verdienste en een stukje
vrijheid. Met enig genoegen las ik
af en toe berichten over gebrek aan
kennis in diverse organisaties.
In mijn freelance periode, waarin ik
overigens geen dag zonder werk
heb gezeten, maakte ik kennis met
de ‘nieuwe’ situatie. Ik beheerde
bruggen voor provincies en RWS.

Het was vreemd dat ik alle objecten
wilde zien en leren kennen. Technici
komen immers nauwelijks nog ‘buiten’. Wat moet je daar ook doen? Je
zag langzamerhand een verschuiving van ‘buiten’ naar ‘binnen’: het
verantwoordelijk zijn voor het schrijven van bestek teksten, opdrachten
en plannen. Voor bestuurders was
het wel eenvoudiger omdat de verantwoordelijkheid voor de objecten
niet meer in de eigen organisatie lag
maar ergens anders. Jammer van
zo’n mooie opleiding.
Daarom hulde aan diegenen die zich
hiertegen verzetten.
Met vriendelijke groet,
Arend Bult
Afstudeerjaar 1975

VOORZITTERWISSEL

‘Er is een tijd van komen en een tijd van
gaan. De tijd van gaan is nu gekomen…’
Het is een gek moment voor mij om aan het schrijven
van deze laatste Van De Voorzitter-artikel te beginnen.
De afgelopen 9 jaar heb ik een geweldige rol als voorzitter mogen vervullen in het STOHA-bestuur, naast het
gewone Jaarcommissarisschap. Het ‘STOHA-voorzitter
mogen zijn’ van deze unieke stichting heb ik altijd erg
bijzonder gevonden. Ik heb het daarom ook met veel plezier gedaan. Tijdens de recent update-actie omtrent de
STOHA-statuten hebben we zeer bewust een maximale
termijn van drie keer drie jaar vastgelegd. Met de extra
voorwaarde dat je maximaal twee termijnen éénendezelfde functie mag vervullen. Dit is om een aantal redenen
goed. Allereerst doen we het STOHA-stichtingsbestuur

met z’n allen. Het is verstandig om regelmatig vers bloed
met nieuwe aanpak door te laten stromen. Op deze
manier blijven we ook ‘goed bestuur’ aantonen, wat weer
een bestuurders-verzekering scheelt. Op 31 december
aanstaande eindigt het voorzitterschap definitief voor mij
en neemt Stefan Bakker de voorzittershamer over. Ik blijf
natuurlijk wel een actief Jaarcommissaris! Dus SVP houd
je contactgegevens up to date.
Als afsluiter: alle STOHA donateurs én sponsoren bedankt voor het vertrouwen!
Melle Ketting (JC 2001) – aftredende voorzitter

‘…en het wachten op een tijd
van komen, is snel gegaan.’
Met veel trots en enthousiasme zal ik per 1 januari 2016
mijn rol als nieuwe voorzitter van de STOHA gaan vervullen. De afgelopen zes jaar ben ik vanuit het dagelijks
bestuur actief geweest als secretaris en zal ik mijn laatste
termijn voortzetten als opvolger van Melle. Mijn benoeming als nieuwe voorzitter is overigens niet de enige
transformatie die het dagelijks bestuur ondergaat. Freek
Poldervaart gaat met ingang van het nieuwe jaar de rol
van secretaris bekleden en Sander Eversdijk treedt toe
als nieuw bestuurslid. Piet Warnaar (penningmeester) en
Andre Hoogcarspel (bestuurslid) blijven in hun huidige
functies actief.
Vanuit het dagelijks bestuur zullen we de professionele
koers van ons stichting onverminderd voortzetten. Wij
willen ons, naast het waarborgen van ons STOHA-doelstellingen, ook meer gaan richten op de toekomstige civiel
techneuten; beter bekend als ‘de student’. We merken
gelukkig dat het aantal aanmelding bij Inholland recent
(fors) zijn gestegen, maar we zijn er nog niet. Hoe houden
we deze stijgende lijn vast en wat kunnen wij als stichting
voor hen betekenen. Zodat niet alleen de ingenieur van
vandaag, maar ook die van de toekomst, een toegevoegde waarde zal zijn in dit prachtige vakgebied.
Tot slot wil ik jullie vragen om goed onze website en jullie
email in de gaten te houden, want in het voorjaar staat
weer het één en ander op stapel. Zo zijn de commissieleden druk bezig met organisatie van een congres en zijn
eveneens de initiatieven voor een nieuwe excursie ontplooid.
Stefan Bakker (JC 2004) – aantredend voorzitter
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OPROEP
Aan alle donateurs van de
STOHA: We zijn op zoek naar
donateurs die elkaar op een
exotische locatie zijn tegengekomen! Lees verder op
pagina 36 >>

Jan van Diepen

Van de redactie
Leo is een straatmaker van de oude stempel die al 40 jaar het
vak uitoefent en werkt bij een lokale aannemer, en hij mag nog
10 jaar want hij begon dat hij 15 jaar oud was als opperman. Nou
is Leo beresterk en hij zorgt goed voor zichzelf maar als wij in
de keet eens praten hoe het verder moet met het vak dan ziet hij
het somber in. Wie wil er nou iedere dag in weer en wind op zijn
knieën liggen, zegt hij dan?

Ideeën, suggesties & hulp? Mail naar redactie@stoha.nl
6
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Ik moest aan Leo denken toen er een beroep op mij
gedaan werd door Gert Oerlemans van Infra Bindt om
enkele gastlessen te geven over het vak infra op vmbo
scholen. Doel is om zo te zorgen voor nieuwe instroom en
wie weet zitten daar ook toekomstige straatmakers tussen. En gelukkig dat een aantal vakgenoten die aanwezig
waren op de herfstbijeenkomst van Infra Bindt dit ook
gaan doen. De instroom van nieuwe scholieren zowel op
het mbo als op het hbo neemt gelukkig weer toe, dus het
gaat de goede kant weer op.
Als je dan uiteindelijk werkzaam bent in het vak komt je
altijd weer iemand tegen die zich opdrachtgever noemt
en meent de wijsheid in pacht te hebben of denk je dat
je opdrachtgever bent en je komt een aannemer tegen
die het beter weet. Vast wel herkenbaar zo hier en daar
denk ik. Past performance poogt hierin een brug te slaan,
omdat samen altijd nog het beste werk oplevert.
In dit nummer de visie van een aannemer over past
performance, en een stuk van Richard Leijen hoe het
van een klein initiatief in het Noord-Hollandse nu door het
CROW landelijk uitgerold wordt en een stuk over de visie
van een opdrachtgever. Daarnaast een stuk dat leest als
een jongensboek: hoe je als HTS’er in de offshore windenergie terecht komt. Al met al een heel vol nummer, met

veel leesplezier in de donkere en lange avonden.
Voor de komende nummers wil de redactie in gesprek
komen met HTS’ers die meedoen aan het zeesluis project
en het Velsertunnel project. Twee majeure projecten in
Noord Holland. Daar moet toch iemand van die meer
dan 1000 STOHA mensen aan werken zou je denken.
Uiteraard staan we altijd open voor een stukje over een
bedrijfspresentatie, loopbaan of dagelijkse bezigheid. Ook
interessante projecten in binnen en buitenland slaan we

Schroom niet en mail naar
redactie@stoha.nl voor jullie input!
zeker niet af! Een leuke vraag voor de volgende keer is op
welke exotische plek je STOHA donateurs bent tegen gekomen. Voor de verste locatie ligt er een boekenbon klaar.
Voor de meer dan 1000 STOHA donateurs is er toch altijd
wel iemand die zijn netwerk wil vergroten of exposure wil
krijgen voor zijn of haar bedrijf?
Voor reacties, opmerkingen en kopij graag gebruik maken
van redactie@stoha.nl
Arrien en Jan.

Arrien Borst
STOHA bulletin wintereditie 2015/2016
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VAN DE PENNINGMEESTER

Klimaattop
Van de
Penningmeester
Afgelopen weken ben ik voor ECN vrij veel op reis geweest:
expositie in Parijs (direct na de aanslagen), overleg in Londen,
conferentie in Hamburg en dat heeft alles te maken met de huidige
klimaattop in Parijs.
Wat heeft in hemelsnaam de Klimaattop in Parijs te maken met de STOHA: nou, dat bruggetje is relatief simpel:
geld. Het hoofdthema van de klimaattop is inmiddels
verworven tot: wie gaat dat betalen. En als penningmeester houd ik mij ook bezig met het huishoudboekje van de
STOHA. Onze activiteiten (bijeenkomsten, reünie, excursies, bulletin) worden deels betaald door de bedrijven die
ons netwerk een warm hart toedragen. Maar een belangrijk deel van de inkomsten moet nog steeds komen uit de
donaties van onze achterban.
Inmiddels bestaat de STOHA, opgericht in 1983, uit een
uitgebreid vertakt netwerk van bijna 1000 donateurs (973
om precies te zijn). Echter de donatie per donateur loopt
al jaren terug zoals ik ook in voorgaande edities al heb
beschreven.
Misschien is het juist wel nu we langzaam uit de crisis
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komen, de uitdagingen zeker voor civiel technici zoals
blijkt uit de klimaattop groter zijn dan ooit tevoren, meer
waarde hechten aan het netwerk van onze voormalige
opleiding in Alkmaar. In alle geledingen van de economie
vind je afstudeerders van Civiele Techniek uit Alkmaar,
toegankelijk voor kennis, voor banen en voor een relatie
netwerk.
Voor de kerst sturen we in een aparte brief verzending
een mailing naar elke donateur om weer een klein bedrag
naar onze bankrekening over te maken. Hiermee toont
u uw betrokkenheid en blijft de STOHA een gezonde
stichting!
Bij voorbaat dank, fijne feestdagen en een zeer gezond
en constructief 2016!
Piet Warnaar, afstudeerjaar 1982

VAN DE VOORZITTER
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BAAS GEO-INFORMATION

Geo-informatie en Weg
en Waterbouw: een
krachtige combinatie
Als zelfstandig en onafhankelijk adviseur combineert Msc. Ing. Bart Baas van
Baasgeo zijn grote liefdes: geo data, open source software, programmeren en
zijn vertrouwde werkveld, weg- en waterbouw. Als oud-student vertelt hij Stoha hoe hij in de geo-informatie terecht is gekomen én wat geo-informatie kan
betekenen voor de civiele techniek. Ook vertelt hij over zijn app Cogo, waarmee
je op gemakkelijke manier veldgegevens verzameld.
10
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Tekst door Daphne de Groot
Na weg- en waterbouw aan de Hogeschool van Alkmaar, werkte Bart
een aantal jaar als werkvoorbereider, CAD Tekenaar en bestekschrijver voor verschillende aannemers en ingenieursbureaus. Zijn weg naar
geo-informatie begint bij HB Adviesbureau in Alkmaar.
Bart: ,,Ik vond computers altijd al
leuk. In mijn vrije tijd kon ik uren pielen met Linux. Dat kwam op een gegeven moment samen in mijn werk.
Als ik bepaalde werkzaamheden veel
moest herhalen, vroeg ik mij af of het
niet sneller kon. En dat bleek dus heel
goed mogelijk.’’
Door programma’s te maken die
dwarsprofielen genereerden, kreeg
Bart routine in zijn CAD tekeningen.
Is de opdracht bijvoorbeeld om een
sloot te baggeren, dan wordt er
vanuit een bootje om de vijf meter
gepeild hoe diep het slib is. Daaruit
komt een indicatie van de hoeveel
te baggeren slib. De mensen die dat
opmeten, komen vervolgens met
een pak papier uit dat bootje, en
geven dit aan een CAD Tekenaar. Die
vervolgens 40 uur bezig is om al deze
informatie te verwerken. ,,In dezelfde
tijd heb ik toen een programma geschreven dat dit werk in tien minuten
kon doen. Dat vonden ze wel leuk ja,
bij HB’’, lacht Bart.
Steeds vaker maakte Bart dit soort
programma’s, om het werk van
hem en zijn collega’s makkelijker te
maken. Dat smaakt naar meer. Bart:
,,Ik kwam in aanraking met GIS, toen
er een shape-bestand aangeleverd
moest worden bij Rijkswaterstaat. Ik
ben me er gelijk in gaan verdiepen.
Toen kwam ik ineens terecht in de
wereld van ruimtelijke databases en
data analyses.’’

Geïntrigeerd besluit Bart in het diepe
te springen en de Master studie GIMA
op te pakken. ,,Ik zag in dat geo-informatie en weg- en waterbouw een
heel krachtige combinatie is. Door
mijn studie kon ik die koppeling maken.’’
Een nieuwe start: geo-informatie
Tijdens zijn studie zegt Bart de wegen waterbouw vaarwel en start op de
afdeling Geo van Gemeente Zaanstad. De jaren die daarna volgen zijn
tropenjaren. ,,De studie was ontzettend zwaar. Voor de deeltijdstudie
stond 20 uur per week. Daar kwam
je gemakkelijk aan. Sterker nog: 30
uur per week was eerder regel dan
uitzondering. Daarnaast werkte ik 32
uur. De studie was bovendien helemaal in het Engels en ging heel ver
qua techniek.’’

Baasgeo

Baasgeo helpt data te begrijpen
en visualiseren om zo beslissingen
te nemen op basis van de beste informatie en analyses. Het bedrijf
richt zicht op ethische, verantwoordelijke en onafhankelijke service en advies. Veiligheidsregio
Zaanstreek Waterland, Vodafone,
Objectvision, Menzis en Tri-State
Engineering in de US hebben al
goede ervaringen met Baasgeo.

Bart glimlacht wanneer hij over zijn
eerste dag op de opleiding heeft.
,,De eerste keer dat we in die klas
samenkwamen, kwam ik ineens
‘soortgenoten’ tegen. Het waren
echt allemaal dezelfde types. Laptopje mee, met Linux bezig, scriptjes
programmeren en dol op kaarten.
We spraken zelfs hetzelfde dialect.
Het was een zware, maar leuke en
gezellige tijd.’’

STOHA bulletin wintereditie 2015/2016
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Cogo data collection

Cogo is te vinden in de Play- en
Appstore. Een kwestie van zoeken op Cogo Data Collection, app
installeren, registreren en je kunt
aan de slag. Het is niet nodig om
een GIS systeem te hebben om
met deze app te beginnen. Dit kan
wel een logische vervolgstap zijn,
zodat je bijvoorbeeld real time op
kantoor mee kunt kijken wat er
in het veld gebeurd. Maar een gis
systeem is dus niet nodig om te
beginnen.

De opleiding GIMA is een samenwerking van vier universiteiten: Universiteit Utrecht, Universiteit Wageningen, ITC Enschede en TU Delft. Het
ervaren van de verschillen tussen
deze universiteiten heeft Bart extra
gevormd in zijn huidige werkveld. ,,TU
Delft richtte zich echt op de techniek.
Hoe kan een GIS Systeem bijvoorbeeld beter en sneller functioneren?
Maar Universiteit Wageningen was
weer veel meer bezig met het vinden van duurzame oplossingen met
behulp van geo-informatie.’’
Bart haalt zijn opleiding met glans.
Na vier jaar op topsnelheid gewerkt
te hebben, mist hij ineens de uitdaging die hij daarvoor wel had. Alleen
bij Zaanstad werken is niet genoeg:
hij besluit voor zichzelf te beginnen.
Baas geo-informatie is een feit.
‘Open source software
is de toekomst’
De focus van Baasgeo ligt op open
source software. Open source
software is meer dan zomaar gratis software. Het omvat een geheel
andere, open manier van software
ontwikkelen. Bart: ,,Het mooie van
open source is dat je niet alléén te
maken hebt met een enkel bedrijf, die
vervolgens alles bepaalt. Je spreekt
in het geval van open source van een
product waar verschillende partijen
baat bij hebben, en er ook aan werken om het zo functioneel en transparant mogelijk te maken. Iedereen
draagt zijn steentje bij. De een maakt
de broncode, iemand anders schrijft
goede documentatie, de derde verspreidt het woord… Dat vind ik mooi
en spreekt mij aan.’’
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Transparantie is erg belangrijk voor
Bart. ,,Er is steeds meer data. Bij closed source software is het onmogelijk
om te zien wat voor achterdeurtjes
zijn ingebouwd om data af te tappen.
Waar veiligheidsbedrijven vervolgens
natuurlijk jarenlang misbruik van maken. Bij open source is dit nooit het
geval: omdat iedereen de code in kan
zien. Ook voor onze kinderen later
vind ik het belangrijk dat we op deze
manier gaan werken. Open source
software is de toekomst.’’
Weten wat er met je data gebeurt
Een logisch gevolg is dat de diensten
die Baasgeo levert, gebaseerd zijn
op open source. Hij richt zich daarbij
op de inrichting en onderhoud van
het systeem en het doen van analyses. ,,Dat is misschien het ‘nadeel’
van open source, er zit geen bedrijf
aan vast dat je kunt bellen als er een
error optreedt. Maar daar ben ik in
dat geval voor. Je weet vervolgens
wel precies wat er met je gegevens
gebeurd. Het is 100% transparant en
betrouwbaar.’’
In de jaren dat Bart aan de weg
timmert, krijgt Bart bij verschillende
partijen ongeveer dezelfde vraag:
of er een app is om locaties mee te
registreren. ,,Of het nu gaat om het
controleren van brandkranen, op zo’n
manier dat het kantoor meteen mee
kan kijken, of het inventariseren van
bomen waarna het meteen in een GIS
systeem staat – de basisvraag bleef
hetzelfde. En daar was nog niets voor.
Het idee van Cogo data collection is
toen ontstaan.’’

BAAS GEO-INFORMATION

Locatieregistratie app Cogo
Cogo is ontwikkelt door Baasgeo.
Hiermee kun je zelf heel eenvoudig
locaties registreren. Je kunt zelf
bepalen wat je gaat registreren én
waar je dit opslaat. In je eigen GIS
systeem, of bij Baasgeo. Je kunt zelf
een formulier opbouwen van de gegevens die je gaat registreren, en als
beheerder andere leden uitnodigen
die aan dezelfde kaartlaag meewerken. Bart: ,,Het stikt van de apps om
locaties te registreren, maar deze zijn
veel te beperkt. Apps om je vrienden te zoeken, je parkeerplaats te
terug te vinden of zelfs om muskusrat-vallen te registreren: het bestaat
allemaal. Alleen kun je met de app
om je parkeerplaats terug te vinden, geen muskusvallen registreren.
Je kunt ook niet met verschillende
mensen aan één kaart werken en de
gegevens opslaan op je eigen server.
Deze apps zijn voor veel partijen
daardoor te beperkt.’’
Bart vervolgt: ,,Cogo is dus heel
onderscheidend, juíst door heel
generiek te zijn. Zo is het ook heel
gemakkelijk om verschillende zaken
tegelijkertijd te registreren. Om bij de
auto’s en muskusratten te blijven: één
kaartlaag om je auto terug te vinden
en één om muskusvallen te noteren.
Veel van de apps die al bestaan zijn
bovendien gratis, maar je hebt geen
idee waar je gegevens naartoe gaan.
Als de app ontwikkelaar na een jaar
besluit om ermee te stoppen, ben jij
al je gegevens kwijt. Als je Cogo laat
aansluiten op je eigen GIS systeem,
heb je dit niet.’’

Testfase
Momenteel zit Cogo na een half jaar
van ontwikkeling in de testfase. Een
aantal partijen, waaronder Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland,
testen de app om te zorgen dat hij
steeds beter en stabieler wordt. ,,Een
belangrijke tester is ook mijn neefje
van twee’’, lacht Bart. ,,Hij is in staat
om locaties te registreren met mijn
app. Nu ís hij natuurlijk ook vreselijk
intelligent kereltje. Maar dat geeft wel
aan dat het makkelijk in gebruik is.’’
Momenteel is Cogo nog gratis
beschikbaar en te gebruiken. De
belangrijkste reden is het prijsmodel
dat Bart wil gaan hanteren. ,,Ik vind
het belangrijk dat ook kleine organisaties hier gemakkelijk mee aan de
gang kunnen gaan. Als je af en toe
wat locaties registreert, wil ik dat dit –
ook in de toekomst – weinig tot niets
kost. Als je gebruik toeneemt, sluiten
we het prijsmodel daar netjes op aan.
Dus op het moment dat je bedrijf
steeds meer registreert met Cogo,
wordt er ook meer afgedragen.’’
Hoewel Bart het meer dan naar zijn
zin heeft in de geo-informatie, mist hij
soms zijn oude werkgebied wel. ,,Er
heerst in de weg- en waterbouw een
heel leuke mentaliteit. Ik heb er grote
projecten mogen draaien, waarbij we
echt iets moois opleverden. Publieke
of openbare werken waar iedereen
profijt van heeft. De combinatie van
weg- en waterbouw en geo-informatie is ontzettend krachtig, en is
daarom de richting waar ik steeds
meer op wil. Met GIS, data analyses
en ook een app als Cogo kun je als
ingenieursbureau ontzettend veel tijd
en geld besparen. Nu is het nog aan
mij om dat duidelijk te maken.’’
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Molentjes
in de wind
Het was een regenachtige avond in 1980, 2 December. Amper 6 jaren jong zat ik als rasechte Schoorlnees op de achterbank van de Fiat 127 –Chiquita
geel- samen met mijn slapende zusje en mijn
ouders voorin. Stinkend naar de rook –het was normaal in die tijd om binnen te roken totdat je de andere kant van de kamer niet meer zag, en voldaan
van een zak friet gebakken in hetzelfde vet als voor
de Lekkerbekjes, met Mayo waar je volgens de
deskundigen vandaag de dag acuut hartfalen van
mag verwachten. We waren op de terugweg van
een gezellige verjaardag in Zaandam, daar woonde
onze familie. Pruttelend stond de Fiat hakkepoffer
met 900cc te wachten om bij HTS Alkmaar van de
ring linksaf te slaan richting de Bergerweg. Ik wist
wat komen ging. Een indrukwekkend gebouw aan
de rechterzijde van de weg, bliksemafleiders met
“Tesla bollen”, en achter de ramen Tekentafels die
grote indruk maakte op een 6-jarige. Pap, hier ga
ik later naar school zei ik. Dat is goed jongen, als jij
dat wilt en je doet goed je best op school, dan gaat
dat vast lukken.

Grondmechanica van Dhr. Segaar (R.I.P.), Geodesie van
Dhr. Kuipers. Het eerste jaar vloog voorbij, en ik ontwikkelde een filosofie. De filosofie van “Wat de docent in de
klas vertelt vindt hij belangrijk, dat moet je onthouden,
de rest is bijzaak” bleek te werken. Redelijk wrijvingsloos
wist ik mijn hobby als mountainbiker steeds meer om te
zetten in winst, en daarnaast de studiepunten zeker te
stellen. De Propedeuse was binnen. En dat moest gevierd worden. Het tweede jaar brak aan en toen men over
stageplaatsen begon te praten had ik welgeteld 2 studiepunten. Oeps. Het mountainbiken was een beetje doorgeslagen, de kroegjes in Alkmaar en Amsterdam waren
ontdekt, en de studie leed eronder. Maar ik wilde zo
graag stagelopen in jaar 3. Tja zei Pa, dan zeg je je baantje op (vakkenvullen in de vulploeg bij Albert Heijn), ga je
wat minder fietsen, en wat meer studeren. Ok……..een
heel jaar in een half jaar afronden stond op de planning.
Docenten wilde niet meewerken, maar de studierichtingsleider, Dhr. Zabicki –nauwelijks ouder dan de studenten
zelf- herkende veel. En het lukte, met de hakken over de
sloot. 3e jaar stagelopen, gestart op de renovatie van de
grote sluis in Vianen(Ut) voor Vermeer B&W, tegenwoordig Dura. Een betere leerschool bestond niet. Alles uit
Zwoegend rijd ik tegen de wind in. Een oude opoefiets
de theorie kwam hier aan bod. Zelfs kruiend ijs, en een
is het vervoersmiddel. Regen. Hagel. Alles. Vloeken en
afgrijselijk hoge waterstand na de winter waarbij dijken in
zuchten, dat klote weer, was ik maar met de bus gegaan. de regio met zandzakken “verhoogd” moesten worden
Ik heb die OV kaart
en delen van Viatoch niet voor niets.
nen geëvacueerd
De filosofie van “Wat de docent in de klas
Het is september
moesten worden,
1993 en ik meld
vertelt vindt hij belangrijk, dat moet je onthouden, de storm kering
me op de HTS
moest in de sluis,
de rest is bijzaak” bleek te werken.
Alkmaar voor een
schotbalken, met
introductieweek
een mengsel van
voor studierichting
paardenstront,
Civiele Techniek. De middelbare school was ik zonder
zand en klei ertussen. Hier werd echt geleerd, vanuit een
problemen door gerold en heb na een sport “carrière” als “in de kost situatie”. Prachtig.
wedstrijdzwemmer mijn heil gevonden in het mountainbiken. Hoe ga ik dit allemaal combineren, de benen wer4 dagen voor mijn laatste werkdag op het sluis project
den nog steeds beter, en nu begint de studie. Nu wordt
werd ik gebeld door Dhr. Kuiper. “Wil je nog stagelopen
het menens. Na een hectische introductie week, varen
in het buitenland”. Ja hoor, waar moet ik heen? “Wil je
met een boot over het Noord Hollands Kanaal, werken
niet weten wat je moet doen?” Ik niet, is het ver? “Ja
in een project van docent Vonck, een bezoek aan de
Tanzania”. Oh gaaf was mijn antwoord. En zo vertrok ik
uitwateringssluis en nog enkele andere interessante Civiel met een lijf vol vergif aan injecties, enigszins opgetogen,
Technische bouwwerken wist ik het al zeker. Mijn keuze
naar Tanzania om daar een weg in Autocad te gaan ontwas de juiste. Ik word civiel ingenieur. Vol enthousiasme
werpen. We spreken anno 1994-1995. Autocad was toen
begon ik aan mijn studie. Tekenles van Dhr. Zandstra,
nog geen gemeengoed, we leefden in de tijd van radeer-
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mesjes, verstopte Rothring pennen,
vlekken die niet uit je kleren gingen,
puntjes van pennen die zo klein waren dat je jezelf er mee kon tatoeëren.
Na een prachtig half jaar in donker
Afrika mocht ik weer terug in de
schoolbanken voor de ingenieursfase. Ik specialiseerde me in Constructieve Waterbouw, en ontwierp samen
met collega student Martin Admiraal
een gemaal dat dienst zou doen als
vervanging voor het windmolen aangedreven gemaal “de Woudaap” aan
de Nauernasche vaart. Een prachtig
ontwerp volgde, waarbij we de opgedane kennis uit onze praktijk fase
uitstekend in werking lieten treden”

maakt, een pak autocad tekeningen
waar je u tegen zegt, en hebben de 2
weken “float in de planning” gebruikt
om een schitterende maquette te
bouwen. Met mooie cijfers namen we
de zomer van 1997 onze “certificaten
van aanwezigheid” in ontvangst. We
mochten de titel ing. dragen.

grond gaat wroeten gaat het altijd net
even anders dan gepland. Mijn verblijf in de R.S.A. zou bijna anderhalf
jaar duren. Hierna heb ik, behoudens
een paar uitstapjes, hoofdzakelijk bij
de inmiddels door de BAM overgenomen HBG. Mijn interesse in techniek
is altijd groot geweest, met name
de werktuigbouw. En juist die kant
September 1997 startte ik bij Interbe- van de civiele aannemerij leek mij
ton, toentertijd de internationale tak
erg interessant. Ik belandde bij BAM
van de HBG voor de projecten buiten PROJECT support, een dochter van
west Europa. Een inzet als assisBAM Civiel. Hier werden de slimme
tent-projectleider (ook wel de project oplossingen voor civieltechnische
prostituee) op Area Africa volgde logi- vraagstukken opgelost. Denk aan de
scherwijs vrijwel direct, en we namen eerste geboorde tunnels in NL, het
een werk aan in Zuid-Afrika, Richards vijzelen en schuiven van viaducten,
maar ook de bouw van de machines
waar het hsl-spoor mee gebouwd
Een prachtig ontwerp volgde, waarbij we
is. Wat mij in de jaren is tegen gaan
de opgedane kennis uit onze praktijk fase
staan is het gebrek aan visie van
de NL-aannemers. Stuk voor stuk
uitstekend in werking lieten treden
project gedreven organisaties, allen in
dienst van de aandeelhouders. Toen
Besteed zoveel mogelijk uit”. En zo
Bay, de bouw van een Jetty voor de
mijn budgetten t.b.v. materieelbeheer
rekende Spaans Babcock voor ons
275.000 dwt klasse bulkcarriers. Er
van vijzel en schuif equipment voor
de schroeven van Archimedes uit, is
moesten 150 casings vanaf het water de zoveelste keer als projectleider
de polder berekening bij het watergeslagen worden, uitgeboord tot ca
waren afgenomen, werd het tijd om
schap “Het Lange Rond” vandaan
30meter onder casing, wapeningswoord bij daad te voegen. Als je
gehaald, hebben we een complete
kooien erin, en d.m.v. een tremiepijp
denkt dat je het beter kunt moet je
elektrotechnische installatie door een moest de paal volgestort worden.
het ook doen. En zo geschiedde.
installateur laten tekenen, zelf een
In een paar woorden gezegd, maar
Eind 2008, zo ongeveer 4 weken na
bestek geschreven, begrotingen ge- zoals voor vele bekend, zodra je in de de geboorte van dochter Eva, nam ik
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ontslag en richtte ik Techpro Engineering op. De technische professional
in de bouw. En dat liep als een raket.
Grote opdrachten volgde, de gehele
werktuigbouwkundige ondersteuning
(letterlijk en figuurlijk) van de bouw
van de nieuwe dekken in de Vaillantlaan in Den Haag, ook wel de Put
genoemd. Direct hierna moesten er
twee 3.000 ton wegende dekken in
de A6 bij Lelystad/Houtribweg opgetild worden. Ondertussen stonden
de kranten vol met artikelen in grote
Chocoladeletters “CRISIS IN AANTOCHT”. En zo geschiedde. Inmiddels ca 40 man aan de slag, en elke
verdiende cent weer geïnvesteerd in
gereedschap, busjes, aanhangers,
kantoor en werkplaats was het alsof
er een tijdbom aftikte. Net aan zonder
kleerscheuren wisten we de dans
van een faillissement te ontspringen
en gingen we in zeer afgeslankte
vorm verder. Maar had ik hier wel zin
in? Het antwoord was nee. In goed
overleg heb ik mijn aandelen over gedaan aan de compagnon en ik ging
op eigen voet verder. Er deed zich
direct een mooie mogelijkheid voor.
Het afzinken en sandflowen van een
tunnel in New Castle in de River Tyne
voor de combi Van Hattum-BAM voor

hoofdaannemer Buoygues. Hierover
had ik Dhr. Segaar meermaals horen
doceren. Oude dictaten boven water
gehaald en nog doorgelezen in het
vliegtuig. Prachtig. Natte waterbouw
in optima forma. 6 meter getijde verschil. Dit project duurde ongeveer een
half jaar, en tijdens dat half jaar, met
name tijdens het soms enorm langdurige proces van afzinken, had ik
voldoende tijd om na te denken. Wat
gaan we hierna doen. Ik wil groeien.
Ik wil iets betekenen. Thuisgekomen nog eens door de kaartenbak
gegaan en vernam dat Ballast Nedam
Offshore de nieuwe werkgever was
van mijn “hoofdprojecten” van BAM

Wind Project Offshore Rostock. Hoe
gaan we dat thuis vertellen……..getrouwd met een begripvolle vrouw die
ook ziet dat het in NL op land huilen
met de pet op was, kreeg ik toestemming. Als veredelde “ZZP-er” ging ik
aan de slag, maar al snel was er extra
personeel nodig. European Offshore
Services BV (EOS) was een feit. Eerst
alleen als handelsnaam, later als BV.
We moesten onderwater laswerk
verrichten, Jtubes (ingang voor de
stroomkabels) uitklappen en uitlijnen,
scour protection in kaart brengen,
dit alles vanaf 3 offshore basis, een
duikschip en een paar sleepboten.
Zoiets had ik nog nooit gedaan, ik

Hoe gaan we dat thuis vertellen... getrouwd met een
begripvolle vrouw die ook ziet dat het in NL op land
huilen met de pet op was, kreeg ik toestemming.
Project Support. De Svanen, een
hefschip dat nog onderdelen van het
DOS-bouw project bevat, lag in het
Keppel Verolme dok, ik was van harte
welkom. Twee dagen later had ik een
job op zak, als projectleider secondary works op het Baltic 1 Offshore

sprak nauwelijks Duits, en de Duitsers
geen Engels. Dat veranderde allemaal
snel. Succesvol werd het project van
21 offshore windmolens in de 2 MW
klasse afgerond en tijdens de erachter geplande vakantie ging de telefoon. Het duikbedrijf dat ik begeleid
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had, zocht een projectleider, of ik zin
had. Natuurlijk had ik zin, geen zin
bestaat niet, nou ja, niet bij gezonde
kerels…… 2 jaar lang zat ik op zee
op hefeilanden, Dive Support Vessels
(DSV’s), sleepboten een prachtige
leerschool in de onderhoudsfase van
de eerste parken. Telkens kriebelde
het, die windparken moeten kwalitatief beter gebouwd worden. Contacten met de Germanische Lloyds
ontstonden (tegenwoordig DNV-GL)
en ideeën werden gesmeed.

League installeren worden, een schip
dat 10.000 euro per uur kost moet
eigenlijk non-stop aan het werk zijn.
Studies m.b.t. het weer werden gemaakt, en al snel bleek dat traditionele weerslimieten van een golfhoogte
van Hs 1,5 meter en 10 m/s een veel
te lange installatie tijd betekende. Hoe
kunnen die limieten omhoog. In overleg met alle belanghebbende, DNVGL, Scheepseigenaar en diverse
experts is er een plan opgesteld om
met hoge golven van 2,5 meter Hs de
Tripods te installeren met een bijbeEen voor die tijd enorm project voor
horende windsnelheid van 14 m/s (10
Hochtief Offshore Solutions stond op min mean). EOS was verantwoordelijk
de planning “Globaltech 1”. Een nieuw voor het heavy lift management, de
schip werd gebouwd, de “Innovation”, aansturing van de riggers, het subsea
een schip dat 32.000 ton in beladen
werk, en we waren non-stop met 4-6
toestand woog, voorzien van een
man aan boord van de Innovation.
1.500 tons kraan, 4 poten van 100
Een prachtige tijd. De Innovation ging
meter lang…. Toentertijd het grootste door naar het volgende werk, met
in zijn soort, nog steeds eigenlijk. We onze crew nog aan boord, ikzelf ging
moesten Tripods installeren, 80 stuks, naar de windpark eigenaar van het
ca 100 kilometer noord van SchierBaltic 1 project om daar als construcmonnikoog. Die Tripods wogen ca
tion manager de bouw van het Baltic
1.000 ton per stuk en werden aan de 2 project te begeleiden in de Baltic
zeebodem vastgenageld met heipaSea, Offshore Rügen, Sassnitz.
len van ca 220 ton per stuk, waarbij
Een grotere overstap van aannemer
de eerste 10 meter getrild werd, en
daarna de impact hamer van Menck
naar klant kant kun je je niet voorstelwerd gebruikt. Dit moest Champions len. Een industrie waar de belangen
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enorm groot zijn (een offshore windproject, typische grootte 400 MW,
heeft een CAPEX van ca 1,5miljard
euro), zowel financieel, als op gebied
van veiligheid. Ik nam mijn intrede in
Hamburg op het kantoor van EnBW.
De installatie van 39 monopiles –diameter tot 7 meter en gewicht tot 930
ton- vond plaats en het prepilen voor
3-benige jackets was in volle gang.
Zowel de Svanen als de Goliath was
gelijktijdig aan het bouwen. Een enorme slechtweerperiode volgde, waarbij
we tweemaal in 3 weken de storm
van de eeuw voorbij kregen. Mijn
werknemers aan boord van de Innovation stonden met een airgap van 25
meter op de Noordzee en hebben foto’s van de windmeter op het helideck
gestuurd 268 km/uur……..ok een
windstoot, maar dat soort winden
verwacht je eerder in de Cariben dan
op de Noordzee. Ikzelf was on duty
op het Baltic 2 project, en heb ik het
work vessel control center gezien hoe
de Svanen, ze lag in shelter in de baai
van Tromperwiek, van haar 8 ankers
brak. Even de kapitein gebeld –een
vriend overgehouden aan het Baltic 1
project wat ik voor BNO heb gedaanprachtige kalmte “Erik ga naar bed,
je kunt niets doen, morgen kom je

ERIK DE MAN
op de koffie dan liggen we voor de
deur van kantoor”. En zo geschiedde. Na vele technische uitdagingen
en wederom andere grondcondities
dan voorspeld, is dit project recent
officieel opgeleverd en in gebruik
genomen. Groene stroom vloeit in het
Duitse netwerk. Ongeveer gelijktijdig
is het Luchterduinen project van Eneco opgeleverd, een project waaraan
we ook onze trotse bijdrage hebben
mogen leveren.

Eon. Interessant….De molens die
erop moesten komen waren van de
3e generatie, vermogen per stuk 7,3
MW, ruim 3x zo groot als de eerste
die ik 5 jaar geleden gebouwd heb. Ik
als “rupsje nooitgenoeg” kon natuurlijk geen nee zeggen, en sinds juni dit
jaar zit ik door de week in Hamburg
en de weekenden thuis in Schoorl.
Hamburg is buiten de spits om in
ca 3 uur 15 minuten te rijden vanaf
Schoorl dus per week zit ik eigenlijk
minder in de auto dan de gemiddelde
Inmiddels haalde ik 5 jaar lang bijna
forens, een veel gegeven verklaring
non-stop door, met niet zelden 84-uri- als ik mensen hun wenkbrauwen zie
ge werkweken, weken achter elkaar.
fronsen. In de huidige job komen alle
Minimaal 2 maanden vrij stonden
puzzelstukjes verassend bij elkaar.
gepland na voltooiing van het Baltic 2 De grondmechanica van Dhr. Segaar,
project. Er was nog genoeg te doen
de geodesie van Dhr. Kuipers, mijn
in het eigen bedrijf dat inmiddels
geleerde lessen in het bedrijfsleven,
bestond uit meerdere BV’s en een
je aanpassingsvermogen aan andere
harde kern van ca 10 man, aangevuld (bedrijfs) culturen, maar ook nationaal
met naar project behoefte een schil
aanpassen. Ik kan wel zeggen dat na
van zelfstandigen. Alsof de Duvel er
5 jaar Duitsland mijn kennis over de
mee speelt word ik 2 weken voor
Duitse cultuur en het rechtssysteem
de laatste werkdag op het Baltic 2
veelal gedetailleerder is dan van mijn
project gebeld. E.on heette de firma.
Duitse collega’s. Integratieproblemen
Ze zochten een Foundation Installati- beginnen bij jezelf zeg ik altijd.
on Manager, die 160 funderingen zou
Waar gaat het heen met de Offshore
plannen en ontwikkelen en aansluiWind Industrie? Goede vraag, we
tend bouwen. Even Googlen. Aha

gaan nog groter, geen twijfel over mogelijk. Denk aan de phase 3 molens
van 10 MW (10.000 kW). Dan hebben
we het over een rotor diameter van
185 meter…..ja u leest het goed. Honderdvijfentachtig meter rotor diameter.
Met een naaf op 120 meter zit het
hoogste punt van de molen dan op
een dikke 200 meter. M.b.t. de funderingen heeft dit nogal wat effecten,
monopiles van 2.000 ton zullen in
de toekomst geen uitzondering zijn.
Schepen die dat economisch verantwoord kunnen installeren zijn op 1
hand te tellen, we gaan uitdagende
tijden tegemoet.
De regen tikt op de voorruit. De
automatische ruitenwisser doet af en
toe zijn werk. Het stoplicht springt op
groen, de motor zoemt er op los. We
glijden nagenoeg geluidloos langs het
gebouw van Inholland. Pappa klinkt
het van de achterbank “Hier heb jij op
school gezeten he”. De cirkel is rond.
Erik de Man (1997)
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Bouwoplossingen die uw
verwachting waarmaken
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Dagelijks maken we miljoenen weggebruikers gelukkig. Hoe? Door de vernieuwing
van infrastructuur waarbij zorg voor de omgeving en een optimale en veilige doorstroom van verkeer voorop staat.
Als bouwer van infrastructurele projecten geloven we in een duurzaam Nederland
waar ons familiebedrijf al bijna 160 jaar werkzaam in is. www.duravermeer.nl

geo-informatie
GIS, BIM, APPS

baasgeo.com

JC DINER 2015

JC diner
9 oktober 2015
In de jaarcommissarissen (JC) vergadering van april
jl. constateerde het dagelijks bestuur dat de etentjes
van de combinaties oude en jonge JC’s nodig weer
nieuw leven ingeblazen moest worden. Voorgesteld
werd om een behoorlijke inhaalslag te doen en wel
vier jaargangen oud en vier jaargangen jong, van
1984 t/m 1987 en van 2007 t/m 2010.
Elke JC mocht een jaargenoot meenemen, inhoudend
dat wij maximaal met 16 personen zouden kunnen zijn.
Marten Kingma nam de coördinatie op z’n schouders om
een etentje te organiseren. Marten heel veel dank daarvoor.
Via afspreken.nl werden wij afgelopen zomer benaderd.
Het duurde even voordat er gereageerd werd en zo ging
Marten op herhaling met zijn oproep. De tweede oproep
leverde het in ieder geval meer reacties op en wel in
totaal 11 personen. De reservering was inmiddels voor
acht personen gemaakt. Het restaurant zat helemaal vol
en volgens de bediening was het lastig om stoelen bij te
plaatsen. We hadden een ruime ronde tafel en door in te
schuiven konden nog stoelen worden bijgezet. Uiteindelijk
waren wij met z’n tienen.

De reservering was vanaf 18.00 uur in restaurant ’t Schippersrijk aan de Lagendijk in Uitgeest. Rond 18.30 uur
was iedereen binnen en konden wij aan het diner beginnen. We kregen een vaste ober, met de naam Jasper, hij
bleek toch niet zo vast te zijn want na 1,5 uur werd het
Ilse ingezet, ook prima. Wat is tegenwoordig vast! Flexibel
is modern en zo ook in de horeca dus. Het was erg gezellig en er werd af en toe gewisseld van stoel om zo met
verschillende mensen van verschillende jaren te kunnen
praten. Het is een leuk concept om onder het genot van
een etentje met oud studenten van verschillende jaren,
jong en oud, te praten.
Het is een gezellig restaurant aan het Uitgeestermeer
en prima eten. Het is zeker een aanrader, maar laat wel
weten exact weten met hoeveel personen je komt!
De navolgende oud studenten hebben genoten van
het diner: Paul Mul (2009), Johan Klaasse Bos (2009),
Niels Keijser (2008) , Ferry Kager (2008), Marten Kingma
(1987), Andre Plagmeijer (1987), Ron Oudeman (1986),
Jacqueline Middel-Kuyper (1985), Gerard Stet (1984) en
Wim Engel (1984). Bos
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STOHA EXCURSIE

Vrijdagmiddag 11 september stond er weer een middag in de agenda waar ik naar uitkeek. Een STOHA
excursie waarbij de verwachting zoals gewoonlijk
weer hoog gespannen was. Na zoveel excursies waar
de commissie STOHA-plus er steeds weer in was geslaagd een interessant object bezoek te organiseren
en dat te combineren met een gezellige nazit ga je er
vanzelfsprekend van uit dat dit nu weer het geval zal
zijn.
En terecht. Meteen waren de vooruitzichten al veelbelovend. Een heerlijke zonnige dag gaf de ideale
sfeer voor een strandbezoek. Het Kustproject Petten,
onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, was deze keer het doel.
Ik had gepland rond 13.00 uur van m’n werk in Hoofddorp weg te rijden om zodoende ruim op tijd in Petten
te zijn en alvast wat bij te praten onder het genot van
een kopje koffie. Dat lukte echter net niet. Maar met
20 minuten vertraging moest het nog steeds makkelijk te doen te zijn.
Bij Alkmaar bleek echter het nadeel van het overgaan
van de vierbaans randweg naar de tweebaans N9. Bij
de verkeerslichten van Koedijk was het erg druk en
de planning kwam nu echt onder druk te staan.
Net even over half drie stond ik toch geparkeerd op
de Strandweg in Petten. Even snel naar het informatiecentrum lopen zodat ik maar een paar minuten van
de presentatie hoef te missen.
Echter de belangstelling van deze excursie was zo
overweldigend dat het informatiecentrum te klein was
en er uitgeweken moest worden naar een sporthal
aan de Sportweg. Dus weer snel de auto in en naar
de andere kant van het dorp (in Petten is dat gelukkig
een minutenkwestie) gereden om nu twintig minuten te laat een inderdaad goed gevulde zaal bij de
sporthal in te lopen.
Omgevingsmanager Robin Witkamp van het Hoogheemraadschap zat toen al midden in zijn presentatie
over de impact van dit project op de omgeving en op
de natuur in de kuststreek.
Technisch manager Rob Bakker nam het stokje over
met de uitleg van de technische uitdagingen van
zo’n project waar 8 kilometer kustlijn drastisch wordt
veranderd door het opspuiten van 35 miljoen m3 zand
waardoor de bestaande Honds Bossche Zeewering
verdwenen is onder nieuw gevormde duinen met
strand. Veel aandacht moest worden besteed aan het
inpassen van zo’n 45 projecten die in overleg met het
Hoogheemraadschap, Provincie, gemeenten Bergen en Schagen, Natuurmonumenten en Landschap
Noord-Holland zijn ontwikkeld om de omgeving aantrekkelijker t te maken voor omwonenden, recreanten,
planten en dieren (m.n. vogels).
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Na de presentaties vertrok een lang lint auto’s weer
naar de Strandweg en vanaf het parkeerterrein aldaar
liep een lang lint STOHA donateurs langs de vertegenwoordigers van onze hoofdsponsor MAN Engenius (met dank voor de leuke gadget die zij voor ons
mee hadden) het nieuwe duingebied in om vanaf
het hoogste duin een goed beeld te krijgen van het
nieuwe landschap. En inderdaad is dat landschap
compleet nieuw. De mij zo vertrouwde zeewering is
volledig onder het zand verdwenen en een prachtig
duin- en strandlandschap is daarvoor in de plaats
gekomen. Het is toch bijzonder dat wij in ons vakgebied (in dit geval de baggeraars van Bos Kalis en Van
Oord) het gezicht van Nederland zo ingrijpend kunnen
veranderen.
Na even van dit uitzicht (en het zonnetje) te hebben
genoten was het nabij gelegen Strandpaviljoen “Zee
en Zo” de door de organisatie gekozen locatie om
onder het genot van een goed gesprek, een hapje en
uiteraard een drankje deze excursie af te ronden en
het weekend in te luiden.
Op deze sociale momenten is het prachtig om te zien
wat de STOHA betekent voor de in Alkmaar afgestudeerde civiele ingenieurs. Een sterk netwerk van bij
vele organisaties en op diverse disciplines werkzame
civiele techneuten die elkaar tijdens deze excursies
op een ontspannen wijze kunnen treffen en oude en
nieuwe contacten kunnen aanhalen.
Mede door het fantastische weer en de geweldige opkomst van zo’n 100 donateurs wederom een bijzonder geslaagde middag in de Kop van Noord-Holland.
Peter Donckerwolcke

STOHA excursie

Kustproject
Petten
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KEVERLING BUISMAN

Prijsuitreiking

Keverling Buisman
Prijs 2015
op Geotechniekdag 3 november

Dag in dag uit leven, wonen, bouwen, werken, lopen, rijden we op en over de grond, maar weinigen zijn
zich bewust van de bijzondere eigenschappen die grond als bouwmateriaal heeft. Om daar verandering in te
brengen reiken KIVI-NIRIA Geotechniek en Deltares i.s.m. Geo-Impuls een prijs uit voor de beste publicatie
van het afgelopen jaar op het gebied van geo-engineering, de Keverling Buisman Prijs.
De prijs kent twee categorieën:
Geo-engineering voor een breed publiek (populair-wetenschappelijke artikelen in de Nederlandse landelijke dagbladen en de populaire pers),
Jong talent beste afstudeerders aan TU’s en HBO-instellingen.
De jury heeft de volgende personen genomineerd voor de Keverling Buisman Prijzen 2015
(voor publicaties in de periode 1 september 2013 – 1 september 2015):
Geo-engineering voor een breed publiek
• Cobouw – Edo Beerda met Afzinken van caissons in
Venetie millimeterwerk
• NRC – Carola Houtekamer met de Zuidas gaat op de
schop, maar de bouwers zijn argwanend
• VRT – met proefput Oosterweel

Jong talent
• Camille Habets - Performance-based seismic analysis
of an anchored sheet pile quay wall
• Jelmer Heins - Verplaatsingsmethodieken Funderingen
op Staal voor Aardbevingen in Groningen
• Marinus Ottolini - installation effects open ended pile in
clay
Jelmer Heins
Student CT InHolland Alkmaar

De winnaars worden bekendgemaakt op de geotechniekdag op 3 november 2015 in het Chassétheater in Breda
wordt gehouden. De prijswinnaars worden beloond met een cheque van € 1000,-.
Meer informatie over de genomineerden en hun publicaties is te vinden op www.geonet.nl en www.deltares.nl

Prof. Ir. A.S. Keverling Buisman
Keverling Buisman wordt beschouwd als de grondlegger
van de grondmechanica in Nederland. Hij was in 1934
(in 2009 precies 75 jaar geleden) de oprichter van het
Laboratorium voor Grondmechnica te Delft (later GeoDelft en nu te vinden bij Deltares). Keverling Buisman
ontwikkelde mee aan de eerste Nederlandse celproeven,
de sondering en de Begemannboring. Al op het eerste
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congres van de internationale grondmechanici (toen nog
SMFE, nu ISSMGE) in 1936 werd door prof. Ir. Keverling
Buisman een belangrijk aandeel in de publicaties geleverd. Zijn boek “Grondmechanica” uit 1940 neemt een
belangrijke plaats in de geschiedenis van de Nederlandse
grondmechanica in.

Van Fietstunnel
tot Coentunnel...

Sophia Engineering staat
voor kwaliteit en degelijkheid
in elk project.
Onze bouwkundig- en
civieltechnische ingenieurs
bedenken, ontwerpen en voeren
een groot scala aan opdrachten
uit. Daarbij hebben we maar
één doel:
sámen met u te komen tot het
best mogelijke resultaat.
Daar gaan we voor!

Westfriesedijk 103 • 1749 CS Warmenhuizen
T 0226 39 00 11 • E info@sophia-engineering.nl
www.sophia-engineering.nl

Hoogendorp & Zonen B.V.
A A N N E m E r s vA N s Lo o p w E r K – A s b EsT s A N E r I N g – b o D E m s A N E r I N g
groNDwErK – vErbouwINgEN – FuNDErINgshErsTEL – vErhuur

Nieuwerkerkerstraat 6A

1175 KT LIJNDEN

Tel. 023 - 555 12 62

Fax 023 - 555 22 27

info@hoogendorp.nl

MARCO VAN BEEK

Past performance
IN DE PRAKTIJK

“Bij professionelere samenwerking gaat het
niet om wat is opgeleverd - de brug of de weg
– maar om de manier waarop is samengewerkt.
Hoe waren de houding en gedrag? Hoe verliep
de communicatie?”

Voorstellen!

Mijn naam is Marco van Beek, woon in Castricum en in
1996 afgestudeerd op de HTS in Alkmaar. Ik ben projectleider Civiele Werken bij de gemeente Castricum. Het
boeiende aan deze baan is de variatie en dat je veel zelf
doet: het maken van een ontwerp, participatie met bewoners, het opstellen van een contract en directievoeren
tijdens de uitvoering. Mijn missie is het op en zo efficiënt
mogelijke manier inrichten en beheren van de openbare
ruimte. Draagvlak, samenwerken en duurzaamheid zijn
daarbij sleutelwoorden. Eind vorig jaar zijn we op de afdeling gestart met e-participatie. Dit houdt in dat alle belanghebbenden via een special forum hun stem kunnen
laten horen over de inrichting van hun straat. Het forum
vervangt een traditionele bewonersavond, is laagdrempelig en zorgt voor veel draagvlak.
In mijn vorige baan als technisch adviseur bij de gemeente Haarlem ben ik in aanraking gekomen met Past Performance. Past Performance is niet nieuw. Je komt het
overal tegen, van een beoordelingsgesprek met je leiding-
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gevende tot een beoordeling van een hotel op Zoover.
Beoordelingen die gevolgen hebben voor de toekomst.

De systematiek

Een werkgroep van gemeenten in Noord-Holland heeft in
2013 een visie ontwikkeld over hoe zij om willen gaan met
externe partijen die worden ingehuurd bij projecten. De
grondgedachte is dat goed gedrag en goede prestaties
beloond kan worden. Het belonen gebeurt dan niet projectmatig met b.v. een bonus (en straffen met een boete),
maar door werkzaamheden in de toekomst in het vooruitzicht te stellen wanneer de uitgevoerde werkzaamheden
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en de samenwerking positief is. Voordeel hiervan is dat tevens op deze
manier een relatie kan worden opgebouwd waardoor:
• Een hogere efficiëntie behaald kan worden;
• Het kwaliteitsniveau van het uitgevoerde werk en producten wordt verhoogd;
• De inzet van de medewerkers van de opdrachtgever
worden verlaagd.

PAST PERFORMANCE IN DE PRAKTIJK

Marco van Beek
Om zicht te krijgen in het functioneren van externe adviesen ingenieursbureaus en aannemers is het goed dit per
project in kaart te brengen: wat ging er goed, wat minder
goed, heeft er voldoende afstemming plaatsgevonden,
hoe verliep de communicatie en was dit bureau of aannemer geschikt voor deze klus. Door deze gegevens door
middel van een beoordelingsformulier in kaart te brengen
ontstaat een database en een goed sturingsinstrument
om objectieve keuzes te maken bij het wegzetten van
werk. Daarnaast kan het als hulpmiddel dienen om een
roulatiesysteem met aannemers en bureaus op te zetten.
Het belangrijkste winstpunt is dat keuzes niet meer alleen
genomen worden op persoonlijke ervaringsgegevens,
maar gebaseerd zijn op een objectieve/transparante
monitoring.

Onderdelen en cijfers

De onderdelen die beoordeeld worden zijn:
• Planmatig werken
• Pro-activiteit en samenwerking
• Deskundigheid en kwaliteit
• Veiligheid en gezondheid
• Omgevingsmanagement
• Oplevering en revisie

De punten die gescoord kunnen worden zijn
1
4
7
10

= niet
= te laat
= op tijd
= ruim op tijd

Het proces

= tegen afspraken
= na aanspreken
= conform afspraken
= meer dan gevraagd

= passief
= reactief
= actief
= proactief

In het contract staat dat Past Performance van toepassing is en op welke onderdelen beoordeeld wordt. In
het startoverleg spreek je elkaars verwachtingen van het
project uit. Belangrijk is dat tussentijds met elkaar wordt
gesproken over de samenwerking. Je kunt dan gemakkelijk bijsturen. Tijdens de uitvoering heb ik diverse Past
Performance-gesprekken gevoerd, in een ontspannen
setting na de bouwvergadering.
Aan het eind van het project wordt de beoordeling definitief gemaakt. Het eindcijfer mag dan geen verrassing
meer zijn. De opdrachtnemer heeft 2 weken de tijd om
een reactie te geven. Daarna wordt de beoordeling op de
website van de CROW geplaatst en is zichtbaar voor alle
deelnemende aanbestedende diensten.

Samen leren

Wij leren als opdrachtgever zelf ook in de spiegel te
kijken. Als een opdrachtnemer een laag cijfer krijgt moet
wij kunnen aangeven wat onze rol in de samenwerking
was. Hebben we goed en op tijd gecommuniceerd over
wat we anders wilden. Durf fouten eerder toe te geven,
excuses te maken, niet treuren en direct naar oplossingen
te zoeken. Je kijkt dan ook (nog) kritischer naar hoe je
contractstukken opstelt en de aanbesteding vormgeeft.
Past Performance is een eenvoudig te gebruiken tool
om belangrijke zaken bespreekbaar en nog duidelijker te
maken.

Een voorwaarde in de gesprekken is, dat je
elkaar in je waarde laat en kwetsbaar opstelt.

We zijn geneigd om de nadruk te leggen op dingen die
fout gaan, terwijl juist veel goed gaat. Complimenten
zorgen voor een extra stimulans en motiveert om een
stapje harder te zetten voor een goed eindresultaat.
Voorbeelden van oplossingsgerichte vragen zijn in het
gesprek zijn: Waar loop je vast? Heb je een idee? Hoe wil
je dat aanpakken? Wat zou je minder spanning bezorgen.
Voor meer info over hoe je een gesprek voert en welke
vragen je kunnen stellen verwijs ik naar de 2 sheets van
de CROW.

Praktijk

Het gaat met name om de toelichting op het cijfer wat je
geeft: Hieronder geef ik per onderdeel een voorbeeld van
hoe ik dat heb ingevuld.

Planmatig werken

De diverse plannen (verkeersplan, veiligheidsplan, straatwerkplan en bemalingsplan) zijn tijdig ingeleverd en van
goede kwaliteit. In fase 1 is continu gehamerd op de punten (met name de zorg voor de bomen en het voorkomen
van schade aan woningen) uit het plan van aanpak. Dat is
in fase 2 en 3 goed opgepakt.
Tip: maak tijdens de aanbestedingsfase gebruik van
mondelinge inlichtingen en maak na opdracht een startafspraak om de highlights en risico’s van het project te
bespreken.

Pro-activiteit en samenwerking

De lijnen zijn kort. In de voorbereiding zijn veel acties
gedaan door de werkvoorbereider van de aannemer om
STOHA bulletin wintereditie 2015/2016
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in de uitvoering zo weinig mogelijk aan het toeval over
te laten. De aanvullende werkzaamheden zijn vroegtijdig
aangegeven en helder ter goedkeuring in meerwerkstaten aangegeven. Van tevoren zijn verrekenprijzen met
elkaar afgesproken.

Omgevingsmanagement

Het team van de aannemer is buiten goed op elkaar
ingespeeld. In een kort tijdsbestek en op een kleine
ruimte wordt veel werk verzet. Het is duidelijk dat deze
aannemer veel ervaring heeft met soortgelijke werken.
De aannemer heeft weinig begeleiding nodig. Belangrijke
onderdelen worden met de gemeente besproken.

Er wordt goed met alle bewoners en de school gecommuniceerd over de voortgang van het project. De uitvoerder houdt de bewoners veelvuldig op de hoogte van het
project. De spreekbeurt en excursie voor de school is
zeer positief.
Verbeterpunten/tips:
- coördinatie werken derden is lastig, zwaartepunt moet
meer bij aannemer komen te liggen;
- een FAQ lijst opstellen voor veel gestelde vragen.

Veiligheid en gezondheid

Oplevering en revisie

Deskundigheid en kwaliteit

Het werkterrein was in de avond en nacht geheel afgesloten voor autoverkeer. Een verkeersregelaar rondom het
werkterrein zorgde dat fietsers veilig konden passeren.
Het V&G-plan is nageleefd. Aandachtpunt is een gevaarlijk moment dat de rupskraan op het asfalt naast de
diepe sleuf van het riool met grondwerkers erin aan het
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graven was. Het werkterrein was ordelijk en netjes. Aan
het eind van de werkdag wordt er opgeruimd.

www.stoha.nl

Direct na de uitvoering is een voorschouw gedaan. De
restpunten zijn vrijwel direct en naar tevredenheid opgepakt. De meeste bewijsstukken en certificaten zijn vrij
snel aangeleverd.

Grontmij

Leading in sustainable urban development and real estate

Grontmij werkt samen met overheden, ontwikkelaars en corporaties om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van steden te verbeteren. We geven advies,
ontwikkelen gebiedsconcepten, vertalen stedenbouwkundige ideeën naar realiseerbare ontwerpen en realiseren plannen. Daarbij hebben we aandacht
voor duurzame oplossingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
Grontmij | Robijnstraat 11 | 1812 RB Alkmaar | T +31 72 547 57 57 | F +31 72 547 57 50 | info@grontmij.nl | www.grontmij.nl

Onderbouwd

BEGROTEN

bouw - utiliteit - civiel - industrie

BKS Schagen
Postbus 266
1740 AG Schagen

T 0224 - 29 65 80
F 0224 - 21 21 76
E info@bksschagen.nl

STOHA bulletin zomereditie 2015

29

www.bksschagen.nl

VAN DE VOORZITTER

Past Performance:
nu een landelijke
ontwikkeling!

Past performance
IN DE PRAKTIJK
Past Performance is het meten (beoordelen)
hoe de opdrachtnemer voldoet aan zijn contractuele verplichtingen tijdens de uitvoering
van de (bouw)opdracht. Het betreft met name
een beoordeling op houding en gedrag.
Door middel van een website worden de
resultaten vastgelegd en gedeeld met andere
deelnemende opdrachtgevers.
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PAST PERFORMANCE IN DE PRAKTIJK

Richard Leijen
Ik ben Richard Leijen (JC: 1990), teamleider Ruimte bij de gemeente Den Helder. Ik heb dit jaar de
overstap gemaakt van het gemeentelijke Ingenieursbureau naar het team Ruimte. Dit team houdt
zich bezig met onder andere het maken van de
woonvisie, stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen, duurzaamheidsbeleid, water en
milieubeleid en verkeer.
Komende jaren staat Den Helder nog volop in ontwikkeling! De nieuwbouw van de schouwburg is net afgerond
en binnenkort is de nieuwe bibliotheek gereed. Op het
gebied van infrastructuur worden de winkelstraten heringericht, hoofdwegen opnieuw ingericht met gescheiden
fietspaden, bomen en LED-verlichting. In de haven worden kades verbreed om ze beter te kunnen voorzien in
de behoefte van de offshore-industrie en worden maatregelen in riolering en oppervlaktewater getroffen om
aan toekomstige eisen te kunnen voldoen… Daarnaast
worden de bestaande wijken in woonklimaat verbeterd.
Als gemeente doe je dat echter niet alleen, maar vooral
in samenwerking met wooncorporaties, projectontwikkelaars, adviesbureaus en aannemers. Een goede samenwerking tussen de gemeente en de markt is daarom
cruciaal! Naast een verbetering van het aanbesteden op
basis van “laagste prijs” naar het aanbesteden op basis
van EMVI en het toepassen van innovatieve contractvormen is Past Performance een methode die ons daar
verder bij kan helpen.
In 2014 heeft CROW het beheer van deze website, die
door een aantal Noord-Hollandse gemeenten, in samenwerking met brancheorganisaties ontwikkeld is , op
zich genomen. Daarmee kwam de website beschikbaar
voor landelijk gebruik. Daarnaast is een Landelijk overleg opgericht welke zich bezig is gaan houden met het
verder ontwikkelen van Past Performance. De werkgroep
Noord-Holland, welke de afgelopen jaren de beoordelingssystematiek verder heeft ontwikkeld om de samenwerking tussen overheid en aannemers te verbeteren,
heeft sinds de komst van de Landelijke werkgroep een
monitorende en toetsende rol gekregen.

Landelijk overleg Past Performance

Om de ontwikkelingen rondom Past Performance binnen
de GWW en Bouw te volgen en kennis met elkaar uit te

wisselen is in september 2014 een landelijk overleg Past
Performance door CROW gefaciliteerd. Deelnemers
zijn vertegenwoordigers van aanbestedende diensten,
branche organisaties en CROW. Het betreft de voorzitters of andere deelnemers van de werkgroepen Past
Performance in de regio’s (Noord- en Zuid-Holland, het
Noorden, Flevoland, Brabant, Amersfoort/Utrecht, waterschappen en provincies), Bouwend Nederland, MKB-Infra en NL-ingenieurs.

Evaluatie

Regelmatig vindt een evaluatie plaats van de systematiek
en website om het geheel door te ontwikkelen en actueel
te houden.

Overdracht aan Kennisplatform CROW

De “Noord-Hollandse”-methodiek ‘Past Performance’ is
inmiddels overgedragen aan Kennisplatform CROW. In
de zomer 2015 is de website www.past-performance.
nl vernieuwd. Met de nieuwe release, die tot stand is
gekomen met medewerking van gebruikers, zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor de systematiek nog beter
kan worden toegepast.
De website bevat een openbaar deel, waarin informatie
over Past Performance is te vinden, de handreiking (hoe
werkt het) en de beoordelingsformulieren. Op het besloten deel (via login bereikbaar) zijn de ingevulde beoordelingen te vinden en kunnen de beoordelingsformulieren
worden ingevuld en gedownload. CROW zorgt voor de
STOHA bulletin wintereditie 2015/2016
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landelijke uitrol en verzorgt de doorontwikkeling en imple- Trainingen en opleiding
mentatie van de website (inclusief informatie, handreiking, In het najaar van 2014 heeft CROW meerdere trainingen
formulieren etc.).
in Noord Holland gegeven, waarbij zowel opdrachtgevers,
aannemers en adviesbureaus waren uitgenodigd. Tijdens
Sinds 1 november 2015 maken 60 organisaties gebruik
deze trainingen werd de systematiek uitgelegd, de wervan het besloten deel van de website. Daaronder 52
king van o.a. de website en werd er aandacht gegeven
gemeenten, 2 hoogheemraadschappen en 4 provincies. aan het invullen en bespreken van de formulieren. DaarMet in totaal ruim 260 gebruikers. Een aantal decentrale
naast werd een eerste oefening gedaan met gespreksoverheden en marktpartijen (aannemers en adviesbutechnieken, welke belangrijk zijn om een goed “Past-Perreaus) hebben belangstelling voor de systematiek. Naast formance gesprek” te kunnen houden.
een aantal Noord-Hollandse gemeenten zijn in Zuid-Hol- Inmiddels biedt CROW meerdere trainingsmogelijkheden
land ook een aantal gemeenten Past Performance gaan
aan, zoals:
toepassen (vooralsnog zonder website). Gemeenten in
• Een seminar of themabijeenkomst is bedoeld om algede buurt van Enschede en Almere, in Brabant en in het
mene informatie te geven over de laatste ontwikkelingen
Noorden van het land, een aantal waterschappen en
op het gebied van Past Performance.
provincies hebben belangstelling getoond voor de sys• De basiscursus is primair bedoeld voor opdrachtgevers
tematiek. Met het lidmaatschap van 30 Noord Holland(aanbestedende diensten); eventueel kunnen op verzoek
se gemeenten en landelijk gemeenten als Groningen,
ook opdrachtnemers (aannemers en ingenieursbureaus)
Leeuwarden, Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Utrecht,
aanschuiven.
’s-Hertogenbosch en Rijswijk, de Hoogheemraadschap- • De workshop (verdiepingscursus) is met name bedoeld
pen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en de provinvoor de doelgroep, die concreet met het beoordelen te
cies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel
maken krijgt. Het betreft een verdiepingsslag ten opbegint de landelijke dekking steeds meer vorm te krijgen.
zichte van de basiscursus: hoe het werkt, met name de
De website “www.past-performance.nl” heeft een aantal
competentie gesprekstechniek/luistervaardigheid.
nieuwe functionaliteiten. Omdat de website nu landelijk
wordt gebruikt is er een verbeterde zoekfunctie toegeErvaringen met Past Performance
voegd, waarbij kan worden gezocht op regio. OpdrachtNaast ”een goede kwaliteit tegen een redelijke prijs” is bij
gevers kunnen vanaf nu gericht zoeken naar geschikte
gemeenten ook een beperkte overlast naar de omgeving
lokale en regionale opdrachtnemers voor hun projecten
belangrijk! Bij de start van de uitvoering van een werk zie
door aan te geven binnen welke straal zij opdrachtnemers je dat de tussentijdse “Past Performance gesprekken”
zoeken. Daarnaast kan er ook worden gezocht op meer- helpen om aan de hand van het formulier en bijbehorende
dere kenmerken. Waar voorheen een project getypeerd
scores de nadruk te leggen op het belang van overlast
kon worden door slechts één kenmerk, kunnen nu meer- naar de omgeving. Opdrachtnemers zien dan ook het
belang hiervan en schenken vervolgens meer aandacht
dere kenmerken worden toegevoegd. Hierdoor is beter
aan te geven welke expertise in het project is gebruikt en aan: het schoon en veilig houden van het bouwterrein,
het verzorgen van communicatie naar de bewoners en
kan hier ook gerichter op worden gezocht.
het creëren van een veilige werk omgeving zowel voor het
Samenwerking met de werkgroep Uniformiteit
personeel als voor omwonenden.
Rijkswaterstaat, ProRail en de Rijksgebouwendienst wer- Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn zich aan
ken al een aantal jaren met Prestatiemeten. Deze metho- het ontwikkelen om ook innovatieve contractvormen te
diek gebruikt dezelfde basisprincipes, maar is complexer kunnen handteren. In deze ontwikkelingsfase is de verleidan Past Performance. De methodiek wordt hoofdzakelijk ding aan beide zijden groot om een innovatief contract als
gebruikt bij Europese en openbare aanbestedingen.
traditioneel contract uit te voeren. Vaak zijn de tussenPast Performance wordt gebruikt voor onderhandse
tijdse Past Performance gesprekken belangrijk om de
aanbestedingen. Sinds augustus 2013 is een werkgroep samenwerkingsvorm met elkaar te bespreken!
Uniformiteit een verkenning gestart om te komen tot har- Afgelopen jaren zijn door de markt en overheid meerdere
monisering c.q. uniformering van Past Performance/Pres- instrumenten, zoals EMVI en Past-Performance ontwiktatiemeten. Sinds november 2014 hebben de Landelijke keld om de onderlinge samenwerking te verbeteren.
werkgroep Past Performance en de werkgroep Uniformi- Door de onderlinge samenwerking tussen overheid en
MKB-bedrijven te vergroten door middel van Past-Perforteit afgesproken om samen te werken naar één systeem
mance gesprekken ontstaat ook meer onderling begrip
met verschillende toepassingsvormen. De vragenlijst is
in 2015 geüniformeerd. De samenwerking zal de komen- voor deze nieuwe ontwikkelingen.
de maanden verder invulling dienen te krijgen. Hoe de
samenwerking in de praktijk “handen en voeten” krijgt, zal
de toekomst uitwijzen.
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PAST PERFORMANCE IN DE PRAKTIJK

Past Performance:
WIN-WIN
(bij integere uitvoering)

Ik (Jan van Diepen) was benieuwd hoe een aannemer dat nou ervaart. Ik ken Siem Goede van
Dekker Holding Krabbendam al een tijdje vanuit
diverse netwerken en ik wist dat Siem altijd de blik
vooruit heeft en bij een aannemer werkt. Dus ik
heb hem gevraagd om een stuk te schrijven over
dit onderwerp, na een heel leuk gesprek over aannemers en gemeenten vroeger en nu heeft Siem
onderstaand stuk gemaakt. Dank nog daarvoor.
Het afgelopen decennium is de samenwerking in de
bouw tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers
verhard en de juridisering is significant toegenomen. Dit
staat mijns inziens een goede kwaliteit in de weg.

Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn
verschillend van aard. Ik noem u een aantal:

• Geschaad vertrouwen in reactie op bouwfraude;
• Afgenomen bouwvolume;
• Aanbestedingsvorm gericht op laagste prijs;
• Afname kennisniveau aan zijde van opdrachtgever (bestekschrijvers, directievoerders);
• Afstand tussen ambtelijke kennisdragers en bestuurders;
• Ontbrekende speelruimte door rigide controlling;
• Dualisme in de gemeentepolitiek (sterke toename voortijdig aftredende wethouders);
• Toenemende invloed van media die een smeuïg verhaal
zoeken;
• Assertiviteit van burgers.
Het besef groeide dat bewaking van kwaliteit gericht op
communicatie, gedrag, houding en verrassingen door
budgettaire overschrijdingen anders moest. Uit dit besef
ontstond medio 2013 het Past Performance Model van
een aantal initiatief nemende gemeenten uit Noord-Holland.
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Er zijn meer vormen van prestatiemeten. Rijkswaterstaat
en ProRail zijn ieder op hun eigen manier hierin voorgegaan. Wij (de markt) ervaren daarbij een nuanceverschil.
Ligt de focus van deze partijen meer op procesbeheersing en kwaliteitsborging (wellicht door de hoge mate van
geïntegreerde contractvormen met de opdrachtgever op
grotere afstand van het bouwproces), bij het model van
de gemeenten (inmiddels overgedragen aan CROW) richt
die zich meer op communicatie, houding en gedrag van
de aannemers en ingenieursbureaus.
De rode draad is gericht op proactieve communicatie
gedurende het gehele bouwproces, vanaf gunning t/m
oplevering. Wanneer dit goed gebeurt en vanaf de “kickoff” wordt ingezet, wordt een verwondering geen irritatie
en resulteert irritatie niet in escalatie.
Goede communicatie vanaf dag 1, versterkt kwaliteitsborging van geleverde product (werk, documenten,
beleving bij burgers en bestuurders). Bij een professionele houding hoort wederzijds respect. Die combinatie
zorgt voor wederzijds inlevingsvermogen bij verschil van
inzicht. Dit laatste is onmisbaar bij het correct afwikkelen
van financiële vragen waarbij sprake is van (kans op) budgetoverschrijding.
De vragenlijst die door de gemeenten wordt gebruikt
kanaliseert dit proces. De kans dat de trein tot de oplevering in het spoor blijft neemt toe. Ook als de aannemer
(en opdrachtgever) zich geconfronteerd zien met contractstukken die de vraag niet naar behoren beantwoorden.
De vragenlijst (mits met gepaste regelmaat doorgenomen gedurende het gehele bouwproces) brengt partijen
ertoe om spanningsbronnen vroegtijdig te onderkennen.
Het leveren volgens afspraak geldt voor alle betrokken
partijen. Professionele deelnemers aan dit proces, voelen

VAN DE VOORZITTER

zich uitgedaagd dit in goede balans te houden. Dan
wordt het doel bereikt > verhogen van de kwaliteit van
de samenwerking. Dan zal de kwaliteit van het project
gelijke tred houden.

Hoe zitten de Dekker bedrijven hierin? kan je
daar wat over zeggen?

Dekker Holding Krabbendam B.V. herbergt Dekker Bouw
& Infra B.V. en Dekker Kleinbouw. De grap is, dat Dekker
Kleinbouw al heel lang met Past Performance te maken
heeft, zonder dat er ooit een letter over is geschreven.
Deze kleinbouw tak genereert grotendeels werk door
getuigenissen over ervaringen van voorgaande klanten >
Past Performance in zijn zuiverste vorm.

Dekker Bouw & Infra heeft verschillende werken
gemaakt volgens de genoemde PP-systemen.

Zoals gesteld, zijn de PP-systemen van ProRail en RWS
vooral gericht op de “harde KPI’s”. De beoordelingen geven input aan verbetertrajecten bij procesmanagement
en risicobeheersing en zijn een slijpsteen voor de geest.
Ook zijn er verschillende projecten uitgevoerd onder het
PP-systeem van de gemeenten uit NH. Een leercurve is
daarin goed waarneembaar. Wij zijn heel goed in “niet
lullen maar poetsen, vlug beginnen en de documenten
komen wel later.” Het PP-systeem voorziet erin, dat je
elkaar aanspreekt vanaf de eerste dag. We zien dan ook
dat we bij aanvang minder scoren dan bij oplevering.
Daarvan leren we dat de documenten-collega’s al veel
eerder worden mee getrokken in het proces en steeds
minder achteraf brandjes lopen te blussen.
Ook leren we dat vooringenomen standpunten door
herinneringen uit het verleden, beter kunnen worden
gemanaged. Mooi voorbeeld; Wij weten een opdracht te
scoren door scherp te schrijven. Betreffende opdrachtgever echter, heeft nog littekens van een voorgaand
werk dat niet zonder slag of stoot is afgerond. Bij de
eerste ontmoeting droop de achterdocht van tafel……….
De projectleider van ons bedrijf heeft voorgesteld het
nieuwe werk te maken onder de regels van het gemeentelijk PP-systeem, ondanks dat het bestek daarover niet
rept. Nadat de betrokken ambtenaren is uitgelegd wat

Past performance
IN DE PRAKTIJK
Past Performance is ontstaan in een netwerkgroep van managers die zich met de openbare
ruimte bezighouden in het Noord Hollandse.
En van een klein initiatief is het heel snel groot
geworden, zo groot zelfs dat het CROW het
overgenomen heeft en het verder landelijk gaat
uitrollen.

dit inhield, is besloten Past Performance toe te passen.
Het project genoot een valse start doordat de ondergrondse infrastructuur sterk afweek van hetgeen het
bestek had aangegeven. Dan moet je al melding maken
van afwijkingen met financiële gevolgen, nog voordat
je iets hebt gemaakt. Zoals we weten is het de kop van
de boodschapper die rolt. Maar omdat vanaf het begin
professionele communicatie voorop staat, weet het projectteam toch de trein in het spoor te houden. Zoals het
zich laat aanzien ervaart de opdrachtgever een andere
soort Dekker. En wij ervaren een afnemende achterdocht
bij de opdrachtgever. De feitelijke situatie is nauwelijks
gewijzigd, wel de communicatie.
Samenwerken begint bij wederzijds respect. Daar moet
je elkaar op aan kunnen spreken. Het Past Performance
model van de gemeenten (nu CROW) is daarop gebaseerd. Het vraagt van beide zijden een ombuiging van
cultuur. Beide partijen moeten de kramp loslaten om
kwaad met kwaad te vergelden. Bij wederzijdse acceptatie behaal je een optimaal resultaat. Eigenlijk niets
nieuws onder de zon. Maar met de verharding na de
bouwaffaire waren we deze basis uit het oog verloren...

Aandachtspunten om het systeem te
verbeteren;

• Het systeem is gericht op het verbeteren van de samenwerking. Het huidige systeem beoogt de beleving
van de opdrachtgever over de opdrachtnemer. De
beleving van de opdrachtnemer over de opdrachtgever
wordt nog niet vastgelegd. Hierin ontbreekt de balans
en wederkerigheid.
• De aannemer krijgt een beoordeling in de vorm van
een duidelijk cijfer. De eindbeoordeling wordt zichtbaar
in een database voor opdrachtgevers. Goed scorende
aannemers worden op die manier waargenomen en
verhogen hun kans op uitnodigingen bij onderhandse aanbestedingen. Partijen, zowel gemeenten als
aannemers, moeten waakzaam zijn dat oude tijden
niet herleven en vriendjespolitiek na verloop van tijd
weer zijn intrede doet. HOUD HET INHOUDELIJK EN
PROFESSIONEEL!
• De opdrachtnemer heeft geen toegang tot de database en ontbeert derhalve het kader waarin hij presteert
ten opzichte van andere opdrachtnemers. Indien de
opdrachtnemers onder code zouden worden vermeld
in de database, dan krijgen zij wel een referentiekader
hetgeen stimulerend werkt.
Siem Goede
Dekker Holding Krabbendam B.V.
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OPROEP

A: We zijn op zoek
Aan alle donateurs van de STOH
exotische locatie
naar donateurs die elkaar op een
of bus, maar op
zijn tegengekomen. Niet in trein
wildernis van
een exotisch eiland of ergens in de
akt even niet uit…
Vuurland of zo. Werk of privé ma
le Earth de
We rekenen met behulp van Goog
opgegeven
afstand uit vanuit Alkmaar tot de
tste afstand ligt
locatie. Voor degene met de groo
estatie vragen we
een boekenbon klaar. Als tegenpr
ing te schrijven.
jullie een stukje over de ontmoet
De Redactie.
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COLOFON

Colofon
Zoek je contact met
jouw jaarcommissaris?

Kijk dan op www.stoha.nl voor de contactgegevens
van je jaarcommissaris en oud-studiegenoten.

STOHA Bulletin

Het STOHA Bulletin is een halfjaarlijks gratis
informatieblad voor alle afgestudeerden aan de
Hogeschool INHolland te Alkmaar (voorheen
respectievelijk HTS-Alkmaar, Hogeschool Alkmaar),
studierichting Built and Environment, specialisatie Civiele
Techniek. Behalve het geven van algemene informatie
wil het STOHA Bulletin het medium zijn om in onderling
contact met elkaar te blijven op zowel het persoonlijk
als zakelijk vlak en om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen op Hogeschool INHolland. Het drukken
van het bulletin wordt mede mogelijk gemaakt door
Hogeschool INHolland.

STOHA

Postbus 9309,
1800 GH Alkmaar
www.stoha.nl
Donaties op IBAN: NL44 INGB 0003103616

Hoofdsponsor

MANEngenius te Hoofdorp

Sponsoren

Dura Vermeer te Zuidoostbeemster, Grontmij te
Alkmaar, Chr. Hoogendorp en Zonen te Lijnden,
Prommenz te Schagen, KWS te Heerhugowaard, Markus
BV te Amsterdam, K. Dekker te Krabbendam, Baas
GEO te Hoorn, BKS te Schagen, Sophia Engineering te
Warmenhuizen en Betoned te Heiloo.

Redactie

Jan van Diepen en Arrien Borst.

Vanuit INHolland worden
de taken vervuld door:

Bert Kuipers, Germaine Greefkes en Onno Witvliet.

Opmaak

Renik van Noordt, Renik Art & Design

E-mail

redactie@stoha.nl

Kopij

Kopij vanuit elk afstudeerjaar is altijd van harte welkom.
Dit kan gemakkelijk verwerkt worden indien digitaal (MS
Word of als ODT bestand) aangeleverd per e-mail. Voor
vragen over te schrijven artikelen kunt u altijd contact
opnemen met een van de redactieleden. De redactie is
vrij om aanpassingen aan te brengen

Adverteren

Het tweemaal per jaar verschijnen van dit gratis bulletin
(in binnen- en buitenland) is mede mogelijk door het
adverteren van branche-eigen bedrijven. Voor plaatsing
van een advertentie kunt u contact opnemen met de
redactie.

Oplage

1150 stuks
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LIJST MET JAARCOMMISSARISSEN

STICHTING OUD HTS STUDENTEN ALKMAAR
Lijst met Jaarcommissarissen
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Ben Hoedjes
Peter de Vries
Peter Donckerwolcke
Jan Jorna
Kees-Jan Groot
Roel Korf
Piet Warnaar
Rob Niele
Wim Engel
Jacqueline Middel-Kuyper
Ron Oudeman
Marten Kingma
Fred Doodeman
André Hoogcarspel
Richard Leijen
Rian Duinmeijer
Mark Brattinga
Annemieke Smit-Edelman
Eduard Dijker
Germaine de Baar-Greefkes
Martijn van Oort
Sandra van Vuuren-Smit
Sander Everdijk
Piet Jonges
Hans van Twisk
Melle Ketting
Erik Vastenburg
Esther Dekker - de Kleijn
Stefan Bakker
Freek Poldervaart
Goaitske de Vries
Mike Koeckhoven
Ferry Kager
Martijn Groot
Arjan Klepper
Martijn Groot
Joris Paap
Stanley Lighthart
Rick Fijnheer
Jesse Ordeman
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STOHAPlus
Penningmeester
STOHA Plus
Kascontrole
Afstudeerprijs
Kascontrole
Bestuurslid
STOHA Plus

STOHA Plus
Bestuurslid
Afstudeerprijs
Afstudeerprijs
Voorzitter
Secretaris, STOHA Support

WEBSITE GEGEVENS

Website gegevens
Vanuit de STOHA worden gegevens van de
donateurs bijgehouden om jullie te kunnen
informeren over aanstaande excursies,
reünies, nieuwtjes en het verzenden van het
STOHA bulletin.
De adresgegevens zijn aan verandering onderhevig.
Gelukkig zorgen de meeste donateurs dat hun gegevens
up-to-date blijven, door de gegevens zelf op de website
te wijzigen, de wijzigingen naar hun jaarcommissaris te
mailen of de wijzigingen via het adreswijzigingsformulier
op website door te geven.

Dek8018

vragen om ons hierbij te helpen. Controleer op website of
de gegevens van jezelf up-to-date zijn. Je kunt natuurlijk
ook ontbrekende gegevens van andere donateurs aan de
betreffende jaarcommissaris doorgeven.
Schroom niet en mail de betreffende jaarcommissaris met
een cc-tje aan de webredactie: webredactie@stoha.nl. De
contactgegevens van de jaarcommissarissen vind je op
onze website www.stoha.nl.
Ben je jouw inloggegevens voor de website vergeten? Als
er een werkend e-mailadres in het bestand staat, kun je
zelf jouw inloggegevens opvragen. Heb geen werkend
e-mailadres in het bestand?, stuur dan een e-mail naar
webredactie@stoha.nl, met minimaal je huidige adresgegevens en je afstudeerjaar.

De reünie heeft ervoor gezorgd dat er weer een deel van
de onbekende adres- en e-mail gegevens zijn ingevuld.
Sinds de opening van de inschrijving in april zijn ruim 270 Voor overige vragen of problemen met
adresgegevens en e-mailadressen geüpdate. Om jullie
inloggen kun je een e-mail sturen naar
webredactie@stoha.nl.
zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen houden van
interessant nieuws of uitjes is het van groot belang dat we
ontbrekende gegevens aanvullen. Daarom willen we jullie
adv Civiel/technisch 148x210mm 15-10-2008 13:18 Pagina 1

AANNEMINGSBEDRIJF K. DEKKER B .V.
BETON- EN WATERBOUW
• bruggen, viaducten en
tunnels
• parkeergarages en
(parkeer)kelders
• zuiveringen, gemalen en
bergbezinkbassins
• kademuren en
beschoeiingen
• houten (voetgangers)
bruggen
• spoorwegkruisingen
• grondverzet

WIJ BEGRIJPEN DE BASIS
VAN BETON- EN WATERBOUW
TEL (0226) 39 16 29
WWW.KDBV.NL
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Partner in kennis en kwaliteit
ManEngenius is hoofdsponsor van Stichting Oud
HTS-studenten Civiele Techniek Alkmaar.

ManEngenius is partner in kennis en kwaliteit.
Onze meer dan 100 ingenieurs - adviseurs en
specialisten - delen hun kennis vanuit de zes
Kennisclusters:

• Integraal Project- en Procesmanagement
• Projectbeheersing
• Projectbegeleiding
• Engineering
• Asset Management Services
• Verkeer en Omgeving

ManEngenius BV
Boslaan 2a
2132 DX Hoofddorp
T +31 (0)23 567 00 50
www.manengenius.nl

Bezoek ons op: www.manengenius.nl

