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1. Opening
Alle aanwezigen worden door van harte welkom geheten en
memoreert aan het toch wel bijzondere sluitstuk van dit PBZ werk in het
haventje van Hoedekenskerke. Zeker gezien de omgeving en het
herplaatsen van het wachthuisje.
Hij hoopt en verwacht dat na deze bespreking de beide directeuren zich
willen conformeren door het ondertekenen van een gezamenlijk
statement.

2. Voorstelronde
Opdrachtgever:

directeur Water; project manager;
contract manager; projectleider en

toezichthouder, allen van Rijkswaterstaat.
projectleider waterschap Scheldestromen.
Opdrachtnemer:

directeur; werkvoorbereider, beide
hoofduitvoerder fa. AVK.

3. Veiligheid
vindt het een bijzondere klus, gezien ook de verplaatsing

van het wachthuisje, daarvoor zijn er afspraken gemaakt met de
omgeving die toch wel nauw luisteren. Vorig jaar is er een behoorlijk
incident geweest wat gelukkig goed is afgelopen. Hij spreekt de
verwachting uit dat dit jaar geen incidenten van dat kaliber zullen
plaatsvinden. Ook hier werken wij volgens SCB en uiteraard volgen wij
jullie systeem en bouwen op het kwaliteitsplan en verwachten dat jullie dit
zelf volgen. Wanneer dat niet gebeurt dan hebben wij beide een
probleem.
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spreekt zich positief uit over deze klus.
herinnert aan het vele werk wat is verricht voor het behoud van het

wachthuisje en de betekenis hiervan voor de omgeving.
Volgens zal het een huzarenstukje worden deze verplaatsing.

geeft aan dat het een goede afstemming zal vereisen van beide
partijen.

4. Afspraken communicatielijnen
stelt ter verduidelijking vast wat er speelt: Transport geeft altijd

overlast, wat kan er aan worden gedaan? geeft aan dat het
materiaal in Hoedekenskerke per as zal worden aangeleverd; wat Waarde
betreft is transport per schip nog in beraad.

zet de te volgen communicatie opdrachtnemer versus opdrachtgever
en omgeving nog op een rijtje en verwijst ook nog naar het persprotocol
die de aannemer heeft ontvangen bij de contractstukken. Dus het gaat
altijd: aannemer-projectleider-projectbureau afd. communicatie.
Afdeling communicatie projectbureau verzorgt de communicatie met de
buitenwereld.

5. Afspraken escalatie
Zorgen dat zaken niet blijven liggen, indien nodig opschalen naar hoger
niveau.

6. Kwaliteitsborging
vraagt wanneer het werk begint. antwoordt:

feitelijk nu. wijst op wat mijl palen in dit contract: 24 april het
plateau voor het wachthuisje aangebracht en op hoogte en 24 mei
plaatsen wachthuisje. na zomer reces Waarde Westveer aan de
beurt.

wijst nog even terug naar het kraan accident vorig jaar, en verwacht
dat alle partijen hun rol wat betreft de veiligheid goed zullen invullen.
Er is in de voorbereiding veel aandacht en communicatie besteed aan de
omgeving, maar de aannemer moet het wel maken.

s stelt vraag aan de aannemer wat zij zien als risico, en wijst
bijvoorbeeld op de plaatselijke oude mannetjes die uiteraard komen
bezoeken.
Aannemer wijst op het gevaar van de transporten, de discussie gaat dan
even over de veiligheid lossen op het werk.

geeft aan dat waar het mogelijk is lossen over water praktischer
is.

geeft aan dat Kwaliteit nu UAV gc is, dus aantoonbaarheid kwaliteit
nu door aannemer via zijn kwaliteitsborging systeem.

geeft aan dat zij al enkele jaren hier mee bezig zijn en ervaring er
mee hebben. geeft aan dat dit zal blijken uit de systeemtoets.

geeft aan dat wij er met vol vertrouwen in gaan. het is
ons systeem. maakt duidelijk dat allebei de kwaliteitshandboeken
worden gebruikt, men is tenslotte allebei gecertificeerd!

is benieuwd hoe de aannemer dit organiseert op dit werk. geeft
in het kort aan te geven hoe men dit geregeld heeft:
Projectteam: Ontwerpleider- Projectleider- werkvoorbereider- uitvoerder.
De laatste drie verantwoordelijk voor het project.

wijst nog op het altijd bestaande spanningsveld uitvoerder en degene
die controleert en toetst.

wijst in dit geval op een ervaringsgeval in een voorgaand
project.

7. Uitspreken verwachtingen, opstellen managementstatement
verklaring op zich zegt niets: Wij staan er voor en achter.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
7 mei 2012

Nummer
pzdt-v-12!IN. uitv

I!)-2.._

Pagina 2 van 3



We gaan een klus Klaren.

8. Rondvraag
Geen vragen

bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt alle aanwezigen
uit voor de lunch.
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