Het Nieuwe Inspecteren centrqol tijdens Sgmposium
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Het onoìgseren en goedbeargumenteren uon risico's. Inspectìe ols onderdeel von hettotole proces uon

risicobeheersing. Dot is dus niet hetzelfde ols routinemotìg inspecteren en pos in octje komen bìj schode,
moor het monitoren van de ontwikkelingvan onderkende risjco's. Dot is in het kort het uitgongspunt
von 'het Nieuwe Inspecteren'. Een strotegiewaarmee Rijkswoterstdot zich sjnds 2007 meebezighoudt.
Rijkswoterstoot besteedt urijwel het gehele inspectieproces ujt. Dot kon olleen ols de inspectieresultoten
doodwerkelijk een bosis uormen uoor adequoot risicobeheer. "Feitelijk betekent deze manier uon werken
een njeuwe somenwerkingsrelotie tussen opdrachtgeuer en opdrochtnemer, waarbìj wij oìs opdrachtgever
ueel meer gebruik moken vantge kennjs die er in de morkt aanwezig is", oldus Wim Anemoot, Directeur

Techniek 6 Infrostructuur uon Rìjkswoterstoot.
Anemoat, tevens bestuurslid uon de Betonvereniqìnq, loot er geen
mìsverstond over bestoon, het Nieuwe Inspecteren wordt de regeì
Dooruoor bjedt het ìn zìjn ogen uoor zowel publiek oìs privale par
tjjen te veel uoordelen. Hrj bencdrukte djt don ook onlonqs tijdens
het Sgmposjum 'Het Nìeuwe Inspecteren', dct onder andere door
Rjjkswoterstoot op touw was gezet. Onqeueer 'lB0 deelnemers ujt
de inspectiebronche, kennjsjnstìtuten en andere opdrachtgeuers bo
gen zich ouer het urooqstu k uon het njeuwe inspecteren; uc n schode
gere)aTeerd ncor risicogestuurd, Met ondere woorden, ucn te uoren
jn kocrt brengen Lrrot er oon een kunstwerk kan qaan mcnkeren en
veruoìqens inspecteren om het risicoprofteì ccn te uullen en te cc
tuoliseren, Hierbìj komt het zwoortepunt uon de ìnspectìe uoor een
belongrìjk deel te ìigqen bìj het oncìgseren von een object. Door uìtgebretde cncìgse von uerschjllende bronnen zoals onderhoudshistorìe, storìn gsrc p porrages, ìnspectiehìstorie, ontwerptekenin g en en
een oncìgse uon het octueìe gebrutk, de huìdìqe en getuenste pres
toties en ontwrkkelìnqen jn de toekomst ontstoot zo een compleet
beeld uon mogeììjke risjco's dje een object bedreiqen,
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Kennis
"Dit betekent uoor de jnspectjebronche", zei Anemaot op het sgm
posium, "dct het hierdoor veel meer qebruik kon moken van ziln
eìgen kennis, In het uerleden kreeq men uon ons de opdracht met
daarbij exacle beschrijuìnq uan uit te uoeren werkzoomheden Nu
gaan wij ueel meer met hen in gesprek ouer wot een goede aanpaK
is, wot wij uon de resultoten uerwochten en hoe wjj dje resultúten
moeten dujden De ìnspectiebronche kri;qt dus veel meer de rujmte
om hun kennis jn te brengen " Overtqens uoegde hij hierjn één odem
oon toe, dot djt njet wìì zeqqen dot Rìjkswoterstoat njet )anger Òe
techniek jn hujs heeft of dit niet langer meer belcnqrijk zou vinden,
"Techniek ujnden we noq steeds beìonqrìjk, De belcnqen die wij heb
ben bij dìt soort inspecties js dot het noor behoefte functjoneren
von de infrcstructuur gewaarborgd moet zijn en daar moeten wjj
dus iets uon kunnen ujnden Mcor wjj schr|ven niet tot jn detcil
uoor hoe elke tnspectìe uìtqevoerd moet qoon worden wúnt dot kon
debranche net zo goed, lYcor dotjs wel wennen uoor bejde portijen,
Net zocls wü leren hoe wij onze njeuwe rol ìnvulììnq moeten geuen,
moet de morkt dot notuurìijk ook,"

Insto nd houdingsinspecties
"Wil zijn er oì geruìme tijd mee beztg", verrell lohn von Djjk, senior
odvjseur 0nderhoudsmonoqement bìj Aduìes- en Ingenieursbureou
Movores " Teker op het terrej n vo n zoqenoemde ì nstcnd houdin gsinspectjes, waarbij de in kccrt gebrochte rjsico's een uertolìng krijgen
in beheersmootregeìen, hebben wìj inmiddels de nodiqe ervaring"
Woor het volqens Vcn Dijk om goot ìs dct eerst o1ìe mogelijke ìnformctie ouer een kunstwerk wordt uerzomeld en gecncìgseerd. "Waar
zitten de rjsico's en hoe doen die zich uoor? Kortom je ontleedt zo'n
project helemoal", aldus Von Dìjk, Tijdens het seminor hjeld Von
Dìjk in zijn workshop zijn gehoor voor dat de uìtqeuoerde rìsjcoonolgse de schokel is tussen de bureaustudie, ìnspectie en odvjes "Het
voordeel is dot je uon impìiciet werken mjn of meer ouerstopt noor
expììcìet werken En het ontrcfelt een compìex urooqstuk ìn ìoqìsche
eenuoudìqe delen, TeqelijkertìJd uergt het meer enerqie ìn de uoorbereiding en stelt het hogere ejsen ccn de medewerkers,"

Betonveren¡g¡ng

qestructureerd en onderbouwd hand en uoeten te geven "En ìk
bespeur, en dct doet mi; goed, een groeì in de kwolitejt van òeze
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prod ucten."

)aap Bakker, senjor odvjseur bij Rijkswoterstoct Infrostructuur
dlepte

1n

zijn workshop 'Rìsico qestuurd inspecteren van jnfrostruc-

tuur', nut en nooòzaakvan òeze njeuwe benodering uit Bij het ver
ouderen ucn de jnfrostructuur en de explosleve groeì jn uerkeers
tromen ìn de ofgelopen decennjc, nemen de veiììgheìdsrìsìco's toe
Het inqrijpen jn de doorstroming uon het uerkeer ten behoeve vcn
onderhoud veroorzaakl hjnder en dus ocnzienlìjke mootschoppe
lìjke kosten Docrom moet het contcl ìnqrepen zo beperkt moqelìjk
zìjn Dct kon olleen ols je qoede, betrouwbore jnformctje hebt ouer
de onderhoudsbehoefte, nu èn in de toekomst Omdot onderhouds
budqetten onder druk staan rnoet elke euro zo efflcjënt en effectjef
moqeljjk worden lnqezet. Hìerbìj wordt het steeds duìdelìjker dot
nielzo zeer de condjtie von een constructje centrocl sta0t, Het 9o0t
om het tì;diq onderkennen ucn de rjsico's van diezelfòe constructje,
cl don njet conditìe gereìoteerd. Oftewel uoor het onderkennen uon
een risìco hoeft er helemccl geen gebrekzichlbaar of meetbcar te
zijn, Bouendìen lejdt ook njet elk qebrek tot onderhoud De inspectie
js, oldus Bckker, veel meer qericht op het eì1mìneren von mogeììjke
rjsjco's ten aanzien uon de uereìste prestaties don op het lnuento

is, "Het ìs dus heel qoed mogelijk dot een ze)fòe gebrekin twee identieke constructles op uerschiìlende locotjes uerschjllend beoordeeld
wordt Vereiste prestoties zijn objectspecjflek en kunnen ouer meer
ospecten gaan dan clìeen veiltghejd en functjoneren " Als treffend
voorbeeld qof Bokker de betonconseruerìng ìn een ftetstunneìtje in
het stedeììjk gebied daI schoon moet zijn om licht te reflecteren
"Dìt ìs belongrìjk uoor de ueiìiqheìdsbeìeuìnq uon ftetsers jn de tun
nel Een betonconservering op een wìììekeurig vioduct over de rìjks
weq, woor geen esthetlsche ejsen aan gesleld zijn, mag bil wtlze
uon spreken voìledig afbladderen en vies worden "
Co ncl u si es

Opìeìdìng Aduiseur ìnfro-ìnspectje en beheer
Betonuerenìqing en Bouwen met Stccl spelen ìn op het Nieuwe Inspecteren, Er bestoon pl0nnen om een geòe1en opieidjnq op hbo
niveou te maken
Frens Prjes, djrecteur Betonuerenìgìng: "Er is een groep MB0-ìnspec
teurs dle met nome condltìemetìng doet Het zwaarlepunlvan deze
lnspecties ìs het op unjforme wìjze reqistreren om een bepooìde toesto nd vost te le qgen Deze j nspecteurs moeten uoorno meìì;k u n jform
leren werken, Anoìgse en ìnterpretotie)s daarbij veel minder ccn de
orde, Moor om een rjsico qestuurde jnspectle te kunnen ujtvoeren
zìjn oonvuììende competenties nodìq, Moor een njeuw soort ìnspecteurs met de benodigde proktìjkervorìng is njet zomax aanwezig
We hopen daarom dot een deel von òe groep IYBO inspecteurs de
s)ag za) kunnen en wjllen moken noor HB0 nivecu,

Een goede ddviseur infro-ìnspectie en beheer (we moeten don
niet meer spreken uon inspecteur'. deze funcTieaonduiding hoort te
ueeì bij het huìdige MBO-njuecu) js von tenminste HBO-nìvecu Op
djt niuecu zullen we onze opleìdìng gaan dehniëren.

Uitgonqspunt js een echte zwore opìeìdinq en njet een cursus Er
zullen dus ejsen moeten worden gesteìd oon het lngonqsniueou
en de proktìjkervarinq. Studenten moeten door vooroplelding en
werkervorìng kunnen oontonen dot een voldoende inçcngsnìveou
aanwezig ìs De opìeìding heeft een HBO-njuecu, een doorlooptìjd
uon 9 tot 12 maanden Om de twee weken js er onderwìjs (middag/
avond), daarnaost zullen studenten studie en opdrochten moeten
doen, Totole tijdsbestedlnq 40 tot 60 daqen. Er za1 daarÒij ruimle
zìjn voor proktìjkbezoeken, De opìeidìnç u/ordt ofqesìoten met een
soort meesterproef,waarbij studenten ìn groepen von 2 een inspec
tje ujtuoeren en een beheerbeleid opsteììen en presenteren uoor een

Het Nieuwe lnspecteren is zondermeer in opmors en ook de nood-

desku ndìgen po neì

zaak ervan werd door cììe sgmposìumbezoekers onderschreuen Wim Anemoot bencdrukte dot mcrktpcrttlen beztg zijn met
het ontwìkkelen ucn producten om het Njeuwe Inspecteren qoed

en Bouwen met Stool

Het curriculum wordt uerder uitgewerkt door Betonvereniging
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Toon Glerum in zìjn woon
pìocts Wossenoor overleden. Toon Glerum wos tot '198T werk
zaam bij RWS en internotjonool erkend als expert op het qebied
ucn woterbouw Daarna is hìj benoemd tot hoogler0or Woter-

Op 5 september 2011 ìs professor

bouw ccn de TUDelft Dot ìs hìj

tot T993 geweest

Als uoorzjtter uon de Betonuereniging ucn l9B3 tot T99T heeft
hìj eìnd joren tcchtìq en beqìn negentìqer joren uon Òe vor11e

eeuw een beìcnqrìjke aanzel gegeven tot een nieuwe bloejperlode Persoonlìjk genoot hìj uon de sterke ontwìkkeìinq dìe de
uereniqinç heeft doorqemockt
Het bestuur en burecu zijn hem ueel dcnk uerschuldìqd voor zijn
grote onbaotzuchtiqe inzet uoor de uereniqìng

Eenjaarna hetouerììjden vanzijn steun en toeuerl0ct, zljn urouw
Wìì, ìs hij onuerwocht ouerleden.

We wensen de fomilie ueel sterkte
Prof. Glerum in functie als voorzilter oD de Betondaq
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