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Donderdag 12 januari 2001 is het auditverslag Nieuw Neuzen van de Toetsgroep
besproken. Deelnemers aan deze bespreking waren

en ikzelf. Buiten dit gesprek (en de nabespreking van de geauditeerd en met
is de audit tevens onderwerp van gesprek geweest op

bouwvergaderingen.

Hieronder volgt een korte melding van hetgeen op 12 januari 2001 is besproken. Het
algemene idee was dat de gesignaleerde knelpunten voornamelijk te maken hebben met
de kwaliteitsadministratie en met het controleren van de in het bestek gestelde eisen.
Onder kwaliteitsadministratie wordt hier verstaan het controleren van het kwaliteitsplan
van de aannemer en de controle/archivering van kwaliteitsregistraties van geleverde
producten en materialen. Ik neem de gesignaleerde knelpunten serieus en mede daarom
zijn de volgende acties in gang gezet.

Ten aanzien van het punt kwaliteitsádministratie heeft Tonny Maranus (disciplineleider
Uitvoering), mede naar aanleiding van de bij de audit naar voren gekomen knelpunten,
de actie in gang gezet om vanuit NWT een KAM-coördinator aan te stellen voor de
werken van het project Zeeweringen. Deze KAM-coördinator is per 1 februari 2001
begonnen en gaat onder meer de directies UAV ondersteunen bij het opzetten,
controleren en beheren van een gedegen kwaliteitsadministratie. Ter informatie zijn in
de bijlage de gestelde eisen voor de functie opgenomen.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

E-mail

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts,
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Ten aanzien van de controle van de bestekseisen speelt het volgende. In de bestekken
van het project Zeeweringen wordt veelal de Standaard 95 integraal van toepassing
verklaard. Hierdoor worden automatisch een aantal eisen opgenomen in het bestek, die
wellicht niet altijd relevant zijn voor de bestekken van het project Zeeweringen. De
KAM-coördinator zal in overleg met de discipline Uitvoering ook dit kritisch bezien. Voor
de bestekken van 2001 is dit echter niet meer te realiseren.

Ik heb overigens het voornemen om ook in 2001 soortgelijke audits door de Toetsgroep
bij het project Zeeweringen te laten uitvoeren.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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Functieomschrijving KAM-coördinator afdeling Nieuwe Werken (NWJ)

Benaming
• KAM-coördinator

Opleiding
• HBO-niveau, bij voorkeur Civiele Techniek

Kennis en ervaring
• ervaring met het ontwerpen, bestekschrijven en directievoering in de uitvoering van

waterkeringen strekt tot aanbeveling
• ervaring met, kennis van of affiniteit met het Bouwstoffenbesluit is gewenst

Tijdsduur
• voorlopig wordt uitgegaan van een periode van circa 2 jaar

Taken
• ondersteuning/begeleiding diverse directies UAV in de uitvoering van werken bij

- alle meldingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit
- beoordeling kwaliteitsplannen aannemer
- naleving handboeken kwaliteitszorg NWT en AXZ
- naleving controleplannen in het kader van de UCA

• ondersteuning disciplines ontwerp en bestekschrijven project Zeeweringen bij
- naleving handboeken kwaliteitszorg
- uittrekken hoeveelheden t.b.v. meldingen Bouwstoffenbesluit
- bewaking uniformiteit controleplannen

Plaatsen tewerkstelling
• primair ten behoeve van het project Zeeweringen in keten aan weerszijden van de

Westerschelde en op het Projectbureau in Goes
• na verloop van tijd mogelijk op andere projecten binnen NWT en eventueel bij

dienstkringen in Zeeland
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