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1 Samenvatting 

1. Uitkomst van het onderzoek 

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: 

Hoe is het op dit moment gesteld met de bedrijfsvoering van de veiligheid van 

(en rond) de elektrische installaties van RWS in de praktijk? 

 

Het antwoord is: 

Op dit moment past Rijkswaterstaat (RWS) de Handleiding Bedrijfsvoering 

Electrische Installaties (BEI) in ruime mate toe in de praktijk. De uitvoering van 

de BEI varieert in detail per onderdeel, contract en soort objecten.  

Veiligheidsmanagement wordt hierbij nog niet expliciet toegepast. RWS pakt 

incidenten op het gebied van elektrotechniek aan wanneer zich voordoen en lost 

ze dan op. Hierbij speelt een systematische, meerjarige incidentregistratie en -

analyse nog geen grote rol. 

 

2. Hoofdbevindingen 

Hieronder volgen de bevindingen waaruit blijkt dat er veel goed gaat. 

 

1.2.1 Beleid 

De BEI wordt RWS breed toegepast. Er is veel bereikt. RWS heeft een NEN 3140 

Handboek Veiligheidsmanagement RWS opgesteld. In de praktijk werken de 

onderdelen hier ook mee. Binnen RWS hebben betrokkenen veel maatregelen 

genomen om een goede bedrijfsvoering van de elektrische installaties van RWS 

te bewerkstelligen. Deze komen in dit rapport aan de orde. 
 

1.2.2 Organisatie & personeel 

Met de Handleiding BEI en de Community of Practice (COP)BEI staat de zorg 

voor een veilige elektrotechniek bij RWS op de kaart omdat hiermee de 

toepassing van elektrotechnische kennis en ervaring binnen RWS wordt 

bevorderd en gebundeld. 

 

TIV-ers en FIB-ers worden opgeleid, aangewezen en aangenomen. Het aantal TIV-

ers en FIB-ers groeit. Hun aantal is nog niet overal op de gewenste sterkte. Zij 

houden zich bezig met de zorg voor de elektrotechniek in de regio. HID-en wijzen 

veelal de FIB en TIV in hun onderdeel aan. De TIV-ers en FIB-ers hebben een cursus 

over elektrotechniek gevolgd. In de praktijk ondersteunt de TIV-er de FIB-er met 

technische adviezen. De  functionele installatieverantwoordelijkheid ligt bij de FIB. 

GPO en PPO verwerken de BEI in hun contracten en benutten elektrotechnische 

adviseurs in hun projecten. De rollen van TIV en FIB zijn belegd bij eigen personeel 

van RWS. Alleen bij DBFM contracten zijn er TIV-ers aangewezen bij de 

opdrachtnemers. 

De toepassing van de BEI is geborgd in de nieuwe contracten. De BEI wordt dan 

genoemd in de contractstukken. In lopende contracten wordt de elektrotechniek 

geborgd door het voorschrijven van NEN normen. Maar de BEI moet uiteindelijk in 

alle GWW1-contracten worden verwerkt. De praktijk moet uitwijzen hoe de 

opdrachtnemers omgaan met de BEI. Dan kan RWS hierop bijsturen indien nodig.  

 

1 GWW: grond, weg- en waterbouw. Hiermee worden bij RWS alle contracten bedoeld die zich richten op de 

aanleg, beheer en/of onderhoud van infrastructurele werken/objecten. 



 

6  van 33  |Definitief Rapport van het Onderzoek naar de bedrijfsvoering van elektrische installaties van RWS 

 

- 

- 

Het valt tenslotte op dat de directeuren Netwerkmanagement een kleine rol hebben 

in de BEI omdat de uitvoering is gedelegeerd aan de FIB en TIV. 

1.2.3 Risicomanagement 

Risicomanagement wordt in de elektrotechniek toegepast in de inspecties en de 

programmering van herstel en onderhoud. 
 

1.2.4 Incidentregistratie - analyse 

De TIV informeert de FIB over de veiligheid van de elektrische installaties in hun 

beheergebied, periodiek en bij incidenten. In de praktijk zijn er systemen om 

voorvallen (dus ook in elektrische installaties) te registreren en te analyseren. 

Voor het melden van elektrotechnische voorvallen wordt het nog niet veel 

gebruikt. Men lost liever het probleem zelf direct op. Bovendien vindt men deze 

systemen niet gebruikersvriendelijk. Het melden voelt als een administratieve 

last naast het gewone werk. Hierdoor speelt incidentregistratie en – analyse op 

het gebied van de elektrotechniek nog niet een grote rol binnen RWS.  

 

1.2.5 Monitoring, toezicht, evaluatie & onderzoek 

De COP BEI speelt als netwerk voor elektrotechniek een belangrijke rol bij de 

invoering en de werking van de BEI bij RWS. De COP BEI heeft mede de BEI 

opgesteld, opleidingen voor TIV-ers en FIB-ers verzorgd. Daarnaast richten 

werkgroepen van de COP BEI zich op communicatie, en op een uniforme en 

gestandaardiseerde toepassing van de BEI binnen RWS. De COP BEI is nog niet 

toegekomen aan de monitoring, het toezicht, het evalueren en onderzoeken van 

BEI. Ook is er nog geen periodiek contact met de landelijke proceseigenaar van 

de BEI en de directeur Netwerkmanagement van WNN om bijvoorbeeld RWS 

breed besluiten te nemen over de BEI. De COP BEI onderhoudt wel contact met 

elektrotechnische adviseurs van PPO en GPO. Betrokkenen vragen zich af of de 

COP BEI tijdelijk of permanent is. Het laatste heeft hun voorkeur. 

 

Het verschil tussen installaties onder laag- en hoogspanning heeft in de het 

onderzoek niet tot bevindingen geleid.  

 

Tenslotte maken volgens betrokkenen, TIV-ers vrijwel nooit gebruik van hun 

escalatiebevoegdheid naar de directeur Netwerkmanagement of de HID. Dit is 

nog bijna nooit nodig geweest. Escalatie is mogelijk indien de TIV vindt dat een 

bepaalde situatie niet voldoet aan de NEN-normen in het kader van veiligheid. 

Zorgpunten van TIV-ers zijn met de FIB-ers besproken en opgelost. TIV-ers 

hebben de ervaring dat FIB en het IPM team naar hen luisteren en hun adviezen 

overnemen. 

 

3. Aanbevelingen 

Hoewel bovenstaande laat zien dat er veel goed gaat, kunnen er nog zaken 

worden verbeterd. RWS zou de volgende handelingsperspectieven kunnen 

overwegen: 

 

1.3.1 Positie van de BEI versterken 

De positie en de inhoud van de BEI is nog niet bij iedereen goed bekend, zowel 

intern RWS als daarbuiten. RWS zou deze bekendheid kunnen vergroten. Het 

opnemen van de BEI in de formele richtlijnen en kaders van RWS (zoals de 

Werkwijzer RWS) kan de positie van de BEI versterken.  RWS zou de COP BEI 

daartoe ook een permanent karakter kunnen geven. Bovendien zou de BEI een 

bijlage van elk GWW-contract kunnen zijn. Nu wordt er in de contracten soms 

alleen verwezen naar de BEI.  
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1.3.2 BEI verbinden aan andere (deel)processen van RWS 

Het opnemen van de BEI in de formele beleidskaders van RWS, zou ook ertoe 

leiden dat inhoud van de BEI nog beter wordt verbonden met de processen van 

veiligheidsmanagement, de samenwerking tussen regio (SLU) en 

opdrachtnemers, en de programmering van herstel en onderhoud. Op enkele 

punten sluit de inhoud BEI nog niet helemaal aan op andere kaders. Zo zou 

incidentregistratie- en -analyse (onderdeel van veiligheidsmanagement van RWS 

en IenM) een grotere rol kunnen spelen in de BEI. 

 

1.3.3 Kennis en ervaring van elektrotechniek op strategisch niveau benutten 

Omdat het management van RWS op het vlak van een veilige elektrotechniek 

voor de inhoud afhankelijk is van de TIV-ers en de technisch adviseurs, is het 

zinvol om de elektrotechnische kennis bij RWS op strategisch niveau te 

versterken. De omvang en de complexiteit van de elektrotechniek van RWS, de 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektrotechniek en IT passen hierbij.  

Een RWS breed, en systematisch overzicht van alle werkzaamheden op dit vlak, 

is er nog niet. Ook zou er nog meer samenhang kunnen worden gebracht in de 

werkzaamheden van de onderdelen op het gebied van de BEI. Op dit moment 

kan de uitvoering (en de samenhang) van de BEI nog niet goed systematisch 

worden gemonitord en bijgestuurd. Zo moet bijvoorbeeld uiteindelijk de BEI 

worden opgenomen in alle GWW-contracten van RWS, ook in de contracten die 

nu lopen. Met deze deskundigheid is RWS beter in staat om niet alleen 

inhoudelijk, maar ook procesmatig te beoordelen in hoeverre de bedrijfsvoering 

van de elektrotechniek goed en veilig is bij RWS. 
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2 Onderzoeksverantwoording 

1. Context van de opdracht 

RWS heeft in haar infrastructurele objecten vele elektrische installaties. Op basis 

van de ARBO-wet (en de EU Richtlijn arbeidsmiddelen) is RWS verantwoordelijk 

voor een goede bedrijfsvoering om de veiligheid van die elektrische installaties te 

garanderen. Het gaat om een veilig gebruik en werking van de installaties. Dat 

wil zeggen dat medewerkers van RWS (2), en van contractpartijen veilig kunnen 

werken aan, met en nabij de e-installaties.  

 

De bedrijfsvoering omvat werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de elektrische 

installatie onder normale en abnormale omstandigheden(calamiteiten) te kunnen 

laten werken, zoals schakelen, regelen, bewaken en onderhouden. 

 

Hierbij gaat het niet alleen om elektrische installaties, maar ook om elektrische 

arbeidsmiddelen (3). Ook vallen hieronder alle niet-elektrotechnische 

werkzaamheden in de omgeving van elektrotechnische installaties, bovengrondse 

en ondergrondse leidingen (4). 

 

Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid, 

conformeert RWS zich aan de (internationale) normen: NEN-EN 50110 en de 

nationale bijlagen NEN 3140 en NEN 3840. Deze normen heeft RWS verwerkt 

(aan de situatie van RWS aangepast) in de Handleiding Bedrijfsvoering 

Elektrische installaties (BEI) en het NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS. 

 

Deze normen betreffen ondermeer het toewijzen van rollen, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het beheer & onderhoud en in het 

gebruik van deze installaties. Hiertoe worden bijvoorbeeld periodiek inspecties 

gehouden. Deze inspecties dragen niet alleen bij aan de veiligheid, maar ook aan 

een hogere beschikbaarheid van de elektrische installaties. Ook zijn binnen RWS 

functionele beheerders en technisch deskundigen aangewezen (gezamenlijk 

installatieverantwoordelijken). In een aantal gevallen zijn rollen etc. toegewezen 

aan contractpartijen van RWS. Dit is bijvoorbeeld bij DBFM contracten. In dat 

geval moeten de rollen etc. voor de elektrische installaties goed zijn opgenomen 

in de (prestatie)contracten enerzijds en anderzijds moet in de contractbeheersing 

op een goede invulling van rollen (etc.) worden toegezien en bijgestuurd  door 

RWS en ON (indien nodig). 

 

Een aantal organisatorische ontwikkelingen bij RWS (5), maakt dat de 

bedrijfsvoering van e–installaties recentelijk opnieuw is vormgegeven. Er is een 

ontwikkeling bij RWS om de elektrotechnische functie te bundelen en te 

versterken. Deze ontwikkeling is erop gericht om werkwijzen bij RWS te 

professionaliseren, te standaardiseren en uniformeren. In 2015 is de BEI 

definitief vastgesteld en het bijbehorende Implementatievoorstel is van 2013. Er 

is een landelijk Steunpunt in de vorm van een COP BEI ingericht en een aantal 

 

2 Bij RWS worden de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit uitgevoerd. Dit geeft 

samen met de NEN-normen (3140:2011 en aanvulling 2015 en 3840:2011) invulling aan de zorgplicht zoals 

genoemd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

3 bron: NEN 3140, Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning, p.8 +9, ICS 29 240 01; 91 140 50, 

maart 2011. 

4 Idem. 

5 Zoals de opheffing van de regionale WED’s in 2006 en de introductie van procesgericht werken bij RWS in 

2013. 
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onderdelen van RWS heeft aanvullende formats (6) ontwikkeld. Bij verschillende 

onderdelen van RWS is nu kennis en ervaring opgedaan met deze nieuwe 

inrichting en werkwijze. 

 

Het bijzondere van deze inrichting en werkwijze is, dat deze lijkt te zijn 

geïnitieerd, gedragen en te zijn ontwikkeld, mede door de medewerkers van RWS 

die zelf met deze e-installaties werken. Hierdoor is niet alleen bij het 

management van RWS, maar ook bij de technici van RWS zelf de behoefte 

ontstaan om in kaart te brengen hoe de stand van zaken nu in de praktijk bij 

RWS is. Daarin moet dit onderzoek voorzien.  

 

2. Aanleiding 

Bij RWS staat integrale veiligheid hoog in het vaandel. Met de implementatie van 

de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties binnen RWS (BEI) geeft RWS mede 

inhoud aan arbo-veiligheid. RWS heeft te maken met vele facetten (of domeinen) 

van veiligheid: verkeersveiligheid, waterveiligheid, veiligheid bij het vervoer van 

gevaarlijke stoffen etc. Om de veiligheid integraal te borgen in een organisatie, 

dat wil zeggen in alle domeinen,  in al haar werkzaamheden, werken, objecten 

en op verschillende plekken in de organisatie heeft RWS in 2011 een systeem 

van veiligheidsmanagement ingevoerd. Dit systeem omvat een aantal algemene 

uitgangspunten en richtlijnen om de veiligheid zo goed mogelijk te borgen op 

verschillende terreinen van veiligheid, ook op het terrein van arbo-veiligheid. Dat 

betekent dat de uitgangspunten van veiligheidsmanagement ook van toepassing 

zijn voor het onderwerp van dit onderzoek (7).   

 

RWS richt zich met de Handleiding BEI op een uniforme werkwijze in de 

bedrijfsvoering van elektrische installaties, niet alleen omwille van de veiligheid, 

maar ook omwille van de efficiëntie en een eenduidige aansturing van de markt. 

Voorheen koos elke regio en/of district zijn eigen oplossing omdat een landelijke 

aanpak ontbrak. Dit leidt tot een inefficiënte inzet van middelen. Bovendien richt 

de BEI zich op het delen van regionale kennis en ervaring. Dit bevordert op zijn 

beurt goed werkende processen en technische oplossingen, die uiteindelijk leiden 

tot een betere beschikbaarheid van de elektrische installaties (8). Kortom, de 

uitgangspunten van RWS richten zich op het uniformeren toezicht en inspecties 

(incl. rapportage) met het oog op een veilige werking, beheer en onderhoud van 

de elektrische installaties van RWS.  

 

Het borgen van de elektrische veiligheid vraagt om een actieve houding van 

medewerkers en management in de omgang, gebruik, onderhoud van en toezicht 

op  elektrische installaties. Dit wordt bereikt door de inzet van daartoe 

aangewezen, deskundig personeel, inspecties, risico-inventarisaties en –

evaluaties (RI&E’s)en het verhelpen van gebreken. Hierbij worden ondermeer 

een functioneel en een technisch beheerder aangewezen. De prestaties in het 

borgen van de elektrische veiligheid dient volgens de uitgangspunten binnen de 

bedrijfsvoering op dit gebied, periodiek aan het management van RWS worden 

gerapporteerd (9).  

 

RWS heeft installaties met hoogspanning (niet zoveel) en laagspanning (meer, 

en op verschillende locaties van RWS). Deze verschillen in normen en de wijze 

van inspectie. Tijdens het vooronderzoek gaven betrokkenen aan dat men 

verwacht dat de bedrijfsvoering voor installaties met hoogspanning mogelijk 

 

6 ‘BEI prestaties in contracten’, RWS ZN en ‘Bijlage A, Voorbeeld inspectierapport NEN 3140, Standaard 

elektrotechnisch inspectierapport binnen het kader van NEN 3140”, RWS PPO, 9 december 2014.. 

7 Zie hiervoor:  Het Kader Veiligheidsmanagement Rijkswaterstaat; Een RWS , elke dag veiliger. 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, 2011. 

8 Handleiding BEI, RWS, februari 2015m p.5. 

9 bron: BEI prestaties in contracten, Ministerie IenM, RWS, Regio Zuid-Nederland, p.1- p.6. 
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anders is geregeld dan die met laagspanning, omdat er een verplichting tot 

certificering geldt voor deskundigen op het gebied van hoogspanning. Bovendien 

is het risico bij laagspanning makkelijker af te dekken. 

 

Daarnaast zou er in de praktijk verschil kunnen zijn tussen natte en droge 

objecten. Van oudsher kennen deze objecten verschillen in aanpak en traditie 

binnen RWS.  

 

Omwille van de representativiteit van dit onderzoek, is informatie verzameld bij 
1. Een of meerdere installaties met hoogspanning; 

2. Een of meerdere installaties met laagspanning; 

3. Een of meerdere installaties in natte objecten (primaire waterkering); 

4. Een of meerdere installaties in droge objecten. 

In het vooronderzoek zijn de volgende onderwerpen genoemd om te 
onderzoeken: (in willekeurige volgorde): 

In hoeverre werken de onderdelen volgens de uitgangspunten van de BEI en 

veiligheidsmanagement? De vraag is of ieder onderdeel voldoende op dezelfde 

manier werkt. Zijn er overal TIV-ers en FIB-ers aangewezen volgens het recente 

O&F Rapport van RWS? Zijn er goede overzichten van installaties en voeren de 

regio’s RI&E’s op dezelfde manier uit (met dezelfde diepgang)? Heeft iedereen nu 

voldoende opleiding gehad en beschikt over de nodige kennis en ervaring?  
 

De uitgangspunten van de BEI en de uitgangspunten van veiligheidsmanagement 

komen terug in de vraagstelling en in het referentiekader. 
 

Is er überhaupt een probleem, hoe groot is het, en waarmee? Wat is het risico? 
 

Deze vraag komt aan de orde bij in de vraag: wat gaat er goed en wat niet 

goed? Ook komt dit aan de orde in de vragen naar risicomanagement en een 

incidentregistratie in kolom 3 van het referentiekader. 
 

Waar ligt de installatieverantwoordelijkheid nu (10)? In principe zijn de 

districtshoofden verantwoordelijk als functioneel beheerder (F-IB). Maar zij 

missen de technische kennis en ervaring. Zij krijgen wel ondersteuning door een 

technisch installatieverantwoordelijke (T-IV). Maar hebben deze wel genoeg 

kennis en ervaring met de vele installaties? Lastig hierbij is dat deze technici niet 

meer altijd de installaties zo goed kennen als vroeger, toen zij ook 

verantwoordelijk waren voor het ontwerp en de aanleg van die installaties. Nu 

wordt dit door contractpartijen gedaan. Dan moeten de normen voor veilig 

werken wel goed worden opgenomen en beheerst via de contracten. De 

technische adviseurs in het IPM team komen (vroeger bij de WED’s) nu van GPO 

en PPO. Maar ook technische installatieverantwoordelijken vanuit de regio zijn 

betrokken bij aanleg, beheer en onderhoud. Mede in het kader van 

omgevingsmanagement (11). beslist de functionele beheerder van de regio over 

beheer en onderhoud aan installaties. De keten bij aanleg en beheer & 

onderhoud voor samenwerking zou moeten zijn: IPM-team, district, aannemer, 

SLU (Samenwerking Landelijke uitvoering) PPO/GPO. De vraag is in hoeverre dit 

allemaal in de praktijk nu goed werkt? 

 

Deze onderwerpen komen aan de orde bij het aspect ‘organisatie en HRM’ van de 

bedrijfsvoering rond elektrische installaties. 

 

10 Een installatieverantwoordelijke is aangewezen door het hoogste management (die verantwoordelijk is voor 

de ARBO-wet- en regelgeving) en is direct verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering van e-installaties en 

voor de veiligheid van de e- arbeidsmiddelen, in zijn/haar beheergbied.  

11. Het uitgangspunt is dat de regio het beste de beslissingen over beheer en onderhoud de elektrische 

installaties kan inschatten, afwegen en afstemmen met de omgeving (gebruikers o.a.)) van RWS. Dit heeft tot 

doel de hinder (storingen, stilleggen) door werkzaamheden aan installaties als gevolg door aanleg, beheer en 

onderhoud tot een minimum te beperken.   
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Voor het beheer van elektrische installaties met hoogspanning spreekt RWS nu 

met de markt. Een optie is het tijdelijk uitbesteden van deze kerntaak van RWS. 

Ook het centraal, landelijk organiseren van deze kerntaak, is een optie. Wat zijn 

de ervaringen en welke mogelijkheden ziet men?  
 

Dit onderwerp komt aan bod bij het onderdeel ‘Beleid’. 
 

Vanwege het gebrek aan kennis en ervaring met de installaties probeert RWS nu 

in een aantal gevallen het beheer uit te besteden. Dit kan per regio maar ook 

meer landelijk, via een mantelovereenkomst. RWS probeert nu beide opties. Hoe 

gaat dit? Wat zijn voor- en nadelen? Hoever reikt de verantwoordelijkheid van 

RWS ten opzichte van de verantwoordelijkheid van marktpartijen? In hoeverre 

kan je technisch beheer (T-IV) uitbesteden en is de bedrijfsvoering rond veilige 

elektrische installaties goed geborgd in contracten? Wat doet RWS, wat doet de 

markt en is dit een goede verdeling van werk en verantwoordelijkheden?  
 

Dit onderwerp komt aan bod bij het aspect ‘Beleid’ en bij het aspect ‘Organisatie 

& HRM’.  
 

En in hoeverre is het juridische aspect bij RWS goed geborgd indien er zich een 

incident op het gebied van veiligheid van elektrische installaties voordoet? Is de 

CD hierbij voldoende betrokken?  
 

Deze juridische vraag wordt niet beantwoord in de BEI en de Leidraad 

Veiligheidsmanagement RWS. Daarmee valt deze vraag buiten het primaire 

onderzoeksobject. Aangezien dit onderzoek zich richt op de toepassing van de 

BEI en het veiligheidsmanagement van RWS, kan dit onderzoek die specifieke 

vraag niet beantwoorden. 
 

Kennis en ervaring met de installaties lijkt versnipperd en verwaterd te zijn 

geraakt. De ene regio heeft meer (hooggeschoold) technisch personeel in huis 

weten te houden dan de andere. Hoe is dit gelukt en hoe heeft men dit 

georganiseerd? Er is nu een COP BEI ingericht om kennis te verzamelen en te 

delen en werkwijzen in de praktijk te uniformeren. Hoe gaan onderdelen om met 

e-inspecties? Wat zijn good practices?  
 

Het onderwerp kennis en ervaring van medewerkers komt aan de orde bij het 

aspect Organisatie & HRM. 
 

Niet alleen de technici moeten zich betrokken voelen bij het onderwerp, maar 

ook het management. De vraag is in hoeverre het management betrokken is en 

wat het management met het onderwerp wil doen.  
 

Dit aspect van cultuur en samenwerking komt aan de orde bij het aspect van 

Cultuur & Samenwerking.  
 

De areaalgegevens zijn nog geheel niet op orde. Oorzaken kunnen zijn: het 

gebrek aan kennis en kunde in de keten, een tekort aan personele capaciteit en 

een relatieve onderbelichting van dit primaire aspecten in het verleden. Dit wordt 

ondervangen doordat bij de start van aanleg of beheer & onderhoud, de staat 

van het areaal in kaart wordt gebracht, meestal door de contractpartij. Dit kost 

RWS extra geld. Financiën is overigens niet expliciet genoemd als probleem.  

Het onderwerp over inzicht in het areaal komt aan de orde bij het aspect 

Monitoring, toezicht, evaluatie en audit. 
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Deze vragen en aandachtspunten worden verwerkt in de volgende vraagstelling 

en een referentiekader.  
 

3. Doelstelling en onderzoeksvragen 

Dit onderzoek richt zich op het geven van inzicht in de mate waarin de 

bedrijfsvoering voor de veiligheid voor elektrische installaties op een goede wijze 

werkt in de praktijk en op dit moment bij RWS. De opdrachtgever wil een beeld 

voor alle onderdelen en regio’s van RWS. Het moet duidelijk worden welke 

stappen RWS nog moet zetten. Hierbij gaat het om een inventarisatie, niet om 

scores of ranglijst. 

 

In lijn met de doelstelling is de centrale vraag van dit onderzoek: 

 

Hoe werkt op dit moment de bedrijfsvoering van de veiligheid van (en rond) de 

elektrische installaties van RWS in de praktijk? 

 

Om deze vraag te beantwoorden, moet dit onderzoek een antwoord geven op de 

volgende deelvragen: 

 
1. Hoe en in welke mate geeft RWS in de praktijk invulling aan de 

uitgangspunten van de Handleiding BEI? 

2. Hoe en in welke mate geeft RWS in de praktijk invulling aan de stuur- en 

beheersmaatregelen van veiligheidsmanagement van RWS? 

3. Wat gaat hierbij goed? (good practices)? 

4. Wat gaat hierbij nog niet goed? 

5. In hoeverre is hierbij nog verschil tussen installaties met hoog- en 

installaties met laag spanning en tussen installaties in natte en droge 

objecten? 

6. Welke mogelijkheden ter verbetering zijn er op basis van de uitkomsten van 

dit onderzoek en wat is hiervoor nodig? 

4. Referentiekader 

Het referentiekader is het overkoepelende onderzoeksontwerp. Dit vindt u in de 

bijlage. Dit ontwerp maakt het mogelijk om al deze onderwerpen systematisch 

en gestructureerd te onderzoeken. Het is de operationalisatie van de vragen 

hierboven. Toetsing van het referentiekader levert de antwoorden op deelvragen 

en daarmee op de centrale vraag. In het onderzoek gaan we kijken hoe de 

uitgangspunten van BEI en veiligheidsmanagement uitpakken in de praktijk bij 

RWS, en wat hierbij wel en niet goed gaat. Door hierbij te kijken naar installaties 

met hoog- en laagspanning en in installaties in droge en natte objecten, kunnen 

we mogelijk de praktijken hierin vergelijken. 

 

De onderwerpen zijn in de eerste plaats gerangschikt / geordend  onder een 

algemeen onderzoeksaspect. Deze aspecten vormen samen een 

managementsysteem in een organisatie. Deze aspecten komen uit het kader 

voor veiligheidsmanagement bij RWS. We onderscheiden de volgende 

onderzoeksaspecten: 
1. Beleid; 

2. Organisatie & HRM;  

3. Risicomanagement; 

4. Incidentregistratie en –analyse; 

5. Monitoring, toezicht, evaluatie & audit; 

6. Cultuur & samenwerking. Bevindingen hierover zijn opgenomen in de 

bevindingen bij bovengenoemde aspecten. 

Deze aspecten staan in kolom 1.  

In kolom 2 staan alle uitgangspunten die RWS heeft bij de bedrijfsvoering van 

veiligheid van de elektrische installaties. Dit zijn letterlijk de uitgangspunten in 
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de BEI en in het veiligheidsmanagement van RWS. Dit onderzoek toetst deze 

uitgangspunten in opzet en bestaan op dit moment. Omdat op dit terrein ook het 

veiligheidsmanagement van RWS van toepassing is, zijn ook de uitgangspunten 

van veiligheidsmanagement bij RWS opgenomen.  

 

In kolom 3 staat de uitwerking van de uitgangspunten uit kolom 2 in 

beheersmaatregelen. Deze komen aan bod in de interviews. Het referentiekader 

wordt verwerkt in een vragenlijst. 

 

5. Object en scope 

Het onderwerp van dit onderzoek is de bedrijfsvoering (set van 

beheersmaatregelen) van RWS om te zorgen voor een veilige werking, gebruik, 

aanleg en beheer & onderhoud van de elektrische installaties. Deze 

bedrijfsvoering is er voor alle elektrische installaties van RWS. De aanleg en het 

beheer & onderhoud (b&o) van deze installaties is geregeld via 

prestatiecontracten (b&o) of Design & Construct contracten (D&C) (aanleg). Ook 

kan dit worden geregeld in DBFM-contracten (Design, Build, Finance & Maintain).  

  

De bedrijfsvoering van veiligheid van e-installaties die in eigendom en/of beheer 

zijn van anderen dan RWS, (maar waar RWS wel mee in aanraking komt), valt 

buiten de scope van dit onderzoek. Hierbij gelden (te) specifieke werkwijzen. 

 

6. Standaarden 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing (IIA) en de 

standaarden & werkwijzen van de ADR. Hieronder valt bijvoorbeeld het 

Auditcharter van de ADR. Zo worden de vertrouwelijke gegevens in dit 

onderzoek, alleen voor het vervullen van deze opdracht gebruikt. 

 

7. Werkwijze  

In het onderzoek zijn de volgende stappen doorlopen: 

1. Vooronderzoek: 

In het vooronderzoek zijn gesprekken gevoerd met RWS en relevante 

documenten bestudeerd. Het vooronderzoek resulteerde in een 

opdrachtbevestiging die de RWS en de ADR ondertekenden.. Daarmee is de 

opdracht vastgesteld.  

 

2. Veldwerk: 

Het veldwerk bestond uit het houden van interviews en het bestuderen van 

relevante documenten. Van de interviews worden verslagen gemaakt die bij de 

geïnterviewden worden teruggelegd voor wederhoor (toets op feitelijke 

onjuistheden). Geinterviewden ontvangen het definitieve plan van aanpak 

wanneer zij daar prijs op stellen. 

 

3. Analyse en rapportage: 

Deze fase betrof het houden van een analysebijeenkomst met het 

onderzoekteam en het opstellen van een onderzoekrapport. Bovendien wordt 

het rapport verwerkt in een presentatie indien de opdrachtgever. 

 

Met dit rapport wordt geen zekerheid in de zin van formele assurance 

verschaft. Dit wil zeggen dat het rapport geen formeel oordeel of oordelen 

zal bevatten. Het rapport geeft antwoorden op de onderzoeksvragen.  

 

In het onderzoekrapport zal ook een managementsamenvatting worden 

opgenomen. De managementreactie van de opdrachtgever wordt als bijlage 

aan het rapport toegevoegd. 

 

Het conceptrapport wordt binnen de ADR tegen gelezen in het kader van de 
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opdrachtgericht

achtereenvolgens 

nodig en/of gewenst, wordt het conceptrapport ook voor hoor en wederhoor 

voorgelegd aan

veldwerk). 

de  opdrachtgever

 

4. Evaluatie: 

Deze fase omvat het houden van een evaluatie met de opdrachtgever gericht 

op het formuleren van eventuele leerpunten.

 

8. Gehanteerde St

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance

uitgevoerd. 

  

9. Verspreiding rapport

De opdrachtgever, de 

dit rapport.  

 

De ADR is de interne A

voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 

ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR 

een rapport heeft geschreven, het

website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De 

minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer 

met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst d

de website. 

 

 

 

 

Rapport van het Onderzoek naar de bedrijfsvoering van elektrische installaties van RWS 

opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Vervolgens wordt het conceptrapport 

achtereenvolgens voor wederhoor voorgelegd aan de opdrachtgever. Indien 

nodig en/of gewenst, wordt het conceptrapport ook voor hoor en wederhoor 

voorgelegd aan de geïnterviewden (tijdens het vooronderzoek en het 

veldwerk). Het definitieve rapport wordt besproken met, en uitgebracht aan 

opdrachtgever. 

 

Deze fase omvat het houden van een evaluatie met de opdrachtgever gericht 

op het formuleren van eventuele leerpunten. 

Gehanteerde Standaard 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. In dit rapport 

wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is 

Verspreiding rapport 

tgever, de directeur Netwerkmanagement RWS WNN, is eigenaar van 

De ADR is de interne Auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd 

voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 

is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR 

een rapport heeft geschreven, het definitieve rapport binnen zes weken op de 

website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De 

minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer 

met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst d

- 

- 

Vervolgens wordt het conceptrapport 

voorgelegd aan de opdrachtgever. Indien 

nodig en/of gewenst, wordt het conceptrapport ook voor hoor en wederhoor 

onderzoek en het 

besproken met, en uitgebracht aan 

Deze fase omvat het houden van een evaluatie met de opdrachtgever gericht 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

In dit rapport 

opdracht is 

directeur Netwerkmanagement RWS WNN, is eigenaar van 

uditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd 

voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 

is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR 

rapport binnen zes weken op de 

website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De 

minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer 

met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op 
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3 Bevindingen over beleid 

1. Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken vindt u de bevindingen in het onderzoek, ingedeeld 

naar onderzoeksaspect. De bevindingen zijn de antwoorden op de deelvragen 

van dit onderzoek.  De onderzoeksaspecten komen uit het referentiekader. De 

aspecten over cultuur & samenwerking, en communicatie & overleg zijn 

ondergebracht bij de overige aspecten.   

 

2. Samenvatting over beleid 

Het beleid in de BEI wordt toegepast in de praktijk: 
• De onderdelen conformeren zich in grote lijnen aan de BEI. De 

uitvoering varieert per onderdeel, contract en soort objecten. RWS heeft 

een NEN 3140 Handboek Veiligheidsmanagement RWS opgesteld. In de 

praktijk werken de onderdelen hier ook mee. In Noord Nederland 

(NN)heeft men een goed voorbeeld van een implementatieplan van de 

BEI. 

• Zuid Nederland (ZN) verzorgt een intranetsite met alle informatie over 

BEI en de COP BEI. Die is bij velen binnen RWS bekend. De inhoud, de 

status en de positie van de BEI zijn nog niet bij iedereen (intern RWS, 

opdrachtnemers) goed bekend. De BEI raakt wel steeds meer bekend. 

• De BEI is formeel nog niet goed verbonden met de processen van 

veiligheidsmanagement, de samenwerking tussen regio (SLU) en 

opdrachtnemers, en de programmering van herstel en onderhoud. De 

BEI is nog niet opgenomen in 1 van de formele beleidskaders van RWS, 

de Werkwijzer RWS. 

 

3. Naleving van BEI 

De regio’s passen de BEI toe. De HID wijst in aantal diensten FIB en TIV aan, in 

andere diensten wijst FIB de TIV-ers aan. In de regio’s zijn er TIV-ers en FIB-ers 

aangewezen, worden binnenkort aangewezen of is men aan het werven. Deze 

hebben een opleiding over de toepassing van de BEI afgerond. De TIV-ers en 

FIB-ers voeren de BEI uit in de regio’s. Zo werken zij bijvoorbeeld aan het 

voltooien van de toestandsinventarisatie. Hierbij brengen zij per regio de 

elektrische installaties en hun toestand in kaart. Hierbij is nog niet besloten 

onder welke verantwoordelijkheid de elektrische installaties van Dynamisch 

Verkeers Management (DVM) en de verkeerscentrales moeten vallen. De 

toestandsinventarisatie wil RWS n 2020 gereed te hebben.  

 

Bij RWS geven groepen op verschillende manier invulling aan de BEI. Bij GPO en 

PPO zijn de technische managers verantwoordelijk voor de toepassing van de BEI 

bij hun werk aan de elektrische installaties in hun projecten voor onderhoud en 

aanleg. Zij sluiten hierbij aan op de districten die normaliter de beheerder is van 

de installaties. Omdat de technische managers de BEI  niet naar de letter 

kennen, laten zij zich ondersteunen door adviseurs van GPO en PPO op het 

gebied van elektrotechniek. 

 

4. BEI in contracten 

GPO en PPO verwerken de BEI in de diverse, nieuwe contracten op verschillende 

manieren. Meestal wordt de BEI genoemd in het contract, soms wordt het 

bijgeleverd. Het is dan voor de regio afwachten hoe de aannemer met de BEI 

omgaat. De regio’s vragen zich dan af: 
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• Wat is de frequentie van de inspecties waarmee de aannemer de 

installaties inspecteert,  

• en past dit bij de planning van inspecties en herstelmaatregelen van de 

regio? 

 

De regio’s zouden hierop meer actief kunnen sturen. Bij DBFM12- en DBM (of 

DCM?)-contracten heeft de aannemer een eigen TIV-er. Bij prestatie- en bij D&C 

contracten wordt gewerkt met de TIV-er van de regio. De stormvloedkeringen 

kennen hun eigen contracten en organisatie. Deze zijn gebaseerd op PROBO: een 

risicogestuurde onderhoudsaanpak, die werkt met faalkansberekening. Deze 

hebben ook een eigen TIV-er. 

 

In lopende contracten van RWS wordt de BEI nog niet verwerkt. Ook de 

contracten (van objecten) die RWS heeft overgenomen van derden (bv. 

Waterschappen) zijn niet conform de BEI opgesteld. Hierin is de veiligheid van de 

elektrotechniek geborgd door de NEN-normen die wel in het contract staan. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle contracten de BEI verwerken. RWS 

monitort nog onvoldoende hierop. 

 

Hoewel niet iedereen de BEI kent, werkt iedereen wel met de NEN normen voor 

elektrotechniek (3140 en 3840). Deze bestaan al langer dan de BEI. De BEI 

omvat de NEN normen, plus nog enkele uitgangspunten voor de organisatie van 

RWS. 

 

5. Overdracht aan opdrachtnemers 

Vooral de regio’s ervaren de overdracht van het beheer en onderhoud van de 

elektrotechnische installaties naar de externe opdrachtgever als zorgpunt. Zij 

vinden het belangrijk dat de opdrachtnemer de installaties goed kent. De 

overdracht van kennis en ervaring is moeilijk omdat elektrotechnische kennis en 

kunde in de regio minder is geworden, en de areaalgegevens nog niet helemaal 

op orde zijn. Soms neemt de opdrachtnemer oud RWS-ers aan om dit zorgpunt 

op te lossen. 

 

6. BEI in relatie tot andere processen van RWS 

De BEI is op organisatorisch gebied strijdig met de afspraken binnen RWS over 

de samenwerking SLU (regio) – GPO/PPO – opdrachtnemer. De BEI spreekt 

namelijk van periodiek contact tussen TIV-er van regio met opdrachtnemer. 

Bovendien kan de TIV-er deelnemen aan het technisch team van GPO/PPO. Deze 

strijdigheid in beleid heeft nog niet tot problemen in de praktijk geleid. 

 

Er is nog geen duidelijke, uniforme verbinding tussen BEI en de systemen voor 

arbeidsveiligheid (AMS) en veiligheidsmanagement van RWS & IenM. In MN en 

ook in andere regio’s zoeken TIV-ers al wel  samenwerking met de 

veiligheidsdeskundigen in hun regio. De vraag is dan ook of de BEI al voldoende 

verbinding heeft gelegd met de andere deelprocessen van RWS, zoals planning & 

programmering. 

 

7. Positie van de BEI binnen RWS en daarbuiten 

De positie van de BEI is niet voor iedereen binnen RWS even helder. Ook weet 

men niet altijd waar de BEI vastligt. Het technisch management kent niet altijd 

(de inhoud van) de BEI. Op zich is dat geen probleem omdat zij zich laten 

ondersteunen door de technische adviseurs die de BEI wel kennen.  Het IPM 

team ziet vooral toe op naleving NEN normen, waarschijnlijk omdat de BEI nog 

wat minder bekend is. 

 

 

12 Contractvormen bij RWS:1. prestatiecontracten,2. Design & Construct,3. Design , Built & Maintain, 4.Design, 

Built, Finance & Maintain. 
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Daarbij maakt de BEI ook nog geen deel uit van de Werkwijzer RWS (& 

onderhoud?), het formele beleidskader van RWS voor aanleg (& onderhoud?) 

De BEI lijkt nog op zichzelf te staan binnen RWS. 

 

Hoewel de BEI is vastgesteld in het Bestuur van RWS, heeft het de ‘zachtere’ 

status van Handreiking. Deze vorm geeft de mogelijkheid om er met toelichting 

van af te wijken (comply or explain). Deze status verklaart misschien voor een 

deel de onbekendheid van de BEI. 

 

Ook opdrachtnemers kennen de BEI nog niet altijd. Sommige aannemers vragen 

zich af of de NEN-normen dan niet genoeg zijn. De aannemers kennen de BEI 

meestal niet op voorhand. Zij kennen de rol van TIV en FIB niet in hun eigen 

organisatie. Die werkt volgens de wettelijke, Europese NEN normen waarin de  

installatieverantwoordelijkheid is belegd bij 1 medewerker. RWS schrijft de NEN-

normen voor aan zijn opdrachtnemers. Het komt voor dat opdrachtnemers wat 

onwennig reageren op de BEI.  

 

8. Uitwerking BEI Good pratice 

TIV-ers in de regio maken vaak gezamenlijk een plan van aanpak BEI om de BEI 

in hun regio te implementeren. Die plannen zijn gevarieerd en gelden vaak niet 

voor de hele regio maar voor een object, een aantal objecten of voor de 

installaties in een district. Daarom is het plan van NN goed omdat: 
o Alle TIV-ers van NN hierin samenwerken voor een regionaal 

overzicht. 

o Het een top 10 meest aangetroffen tekortkomingen geeft. Dit 

geeft iedereen aan waar het concreet om gaat. 

o Het een vrijwel complete toestandsinventarisatie van de 

elektrische installaties in NN biedt. 

o Het een gezamenlijke aanzet geeft voor regionale programmering 

& aanpak van inspecties en(herstel) maatregelen. 

 

9. Het NEN 3140 Handboek Veiligheidsmanagement RWS 

Onderdelen van RWS hebben de BEI verwerkt in hun Handboek 

Veiligheidsmanagement.  Men werkt er ook mee. Bij WNZ en ZD hebben de 

onderhoudsteams speciaal voor de stormvloedkeringen een specifiek handboek 

voor de veiligheid en elektrotechniek opgesteld. Hierin zijn de NEN-normen 

verwerkt. WNN en WNZ hebben een dergelijk handboek voor de elektrotechniek 

voor de tunnels opgesteld. In de teams voor dit soort specifieke objecten heeft 

men relatief veel kennis en ervaring met de elektrotechniek weten te behouden. 

Ook in ZN en bij GPO/PPO zijn er teams met deze specifieke kennis en ervaring. 

Deze ondersteunen hiermee de FIB (ZN) en de IPM teams (GPO, PPO). 
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4 Bevindingen over organisatie & personeel 

1. Samenvatting over organisatie & personeel 

De organisatorische en personele invulling van de BEI komt in de onderdelen van 

RWS tot stand. Dit blijkt uit: 

1. De HID-en wijzen veelal de FIB en TIV in hun onderdeel aan. De TIV-ers en 

FIB-ers hebben allemaal een cursus over elektrotechniek gevolgd. De TIV-ers 

hebben allen elektrotechnische kennis en ervaring op minimaal MBO niveau.  

Het aantal TIV en FIB-ers groeit gestaag. Maar er zijn nog objecten waarvoor 

geen TIV-er is aangewezen. In de praktijk ondersteunt TIV FIB met technische 

adviezen. De  functionele installatieverantwoordelijkheid ligt bij de FIB. 

2. De HID-en, de technisch managers van GPO en PPO en FIB-ers voelen zich  

betrokken bij de inrichting van de bedrijfsvoering voor veilige, elektrische 

installaties. Maar ze zijn hierbij voor de inhoud afhankelijk van de TIV-ers en de 

technisch adviseurs van GPO, PPO en opdrachtnemers. Het valt op dat de BEI 

een beperkte rol geeft aan de directeuren Netwerkmanagement. Zijn/ Haar rol 

is die van beslisser, bij een escalatie tussen FIB en TIV. In het licht van een 

landelijke coördinatie van de elektrotechniek bij RWS, is dit zinvol wellicht 

handig om die rol uit te breiden. 

3. De rollen van TIV en FIB zijn belegd bij eigen personeel van RWS. Alleen bij 

DBFM contracten zijn er TIV-ers aangewezen bij de opdrachtnemers. 

4. De toepassing van de BEI is geborgd in de nieuwe contracten. De BEI wordt 

dan genoemd in de contractstukken. In lopende contracten  wordt de 

elektrotechniek geborgd door het voorschrijven van NEN normen. Hierdoor 

worden de technische normen van de BEI afgedekt. De praktijk moet nog 

uitwijzen hoe de opdrachtnemers omgaan met de BEI.  

2. Betrokkenheid management bij BEI 

De HID is op twee manieren betrokken bij de BEI. Enerzijds wijst de HID in de 

meeste RWS -onderdelen de FIB-ers en de TIV-ers formeel aan met een 

aanstellingsbrief. (Of: aanwijzingsbrief). Anderzijds voelen de HID-en zich zeer 

betrokken bij de inhoud van de BEI, de arbo-veiligheid op het gebied van de 

elektrotechniek. Zij zijn, net als de meeste FIB-ers en technisch managers, 

hierbij afhankelijk van hun TIV-ers en omdat de TIV-ers en de technische 

adviseurs van GPO en PPO, als enige, kennis en ervaring hebben van 

elektrotechniek. De TIV-ers hebben allemaal een MBO opleiding in de 

elektrotechniek. 

 

Hierbij valt op dat in het lijnmanagement van RWS, de directeur 

Netwerkmanagement een beperkte rol heeft in de BEI. 

 

3. Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden in de praktijk conform 

de BEI belegd en uitgevoerd. Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 
• FIB is eindverantwoordelijk voor de toepassing van de BEI bij de 

installaties in zijn of haar beheergebied. Dit vult men ook in. De meeste 

FIB-ers zijn al aangewezen en hebben de opleiding afgerond. 

• Een aantal technische adviseurs van GPO/PPO heeft minimaal evenveel 

kennis en ervaring als de TIV-ers. 

• FIB neemt verantwoordelijkheid voor een toereikende kennis en ervaring 

bij TIV-er. FIB selecteert hierop mensen, stuurt ze op de verplichte 

opleiding en wijst ze aan of draagt ze voor aan de HID. 
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4. Kennis & ervaring met elektrotechniek binnen RWS neemt toe 

Er wordt binnen RWS hard gewerkt om de elektrische veiligheid vorm en inhoud 

te geven in de districten en in de projecten. Op strategisch niveau werkt men 

hieraan mee door TIV-ers en FIB-ers aan te wijzen. De vraag rijst of de 

bedrijfsvoering voor de elektrische installaties op tactisch en strategisch niveau 

nog versterking verdient. De ADR meent van wel. Want wie houdt oog op alle 

verschillende werkzaamheden, en wie brengt er samenhang in?  

 

Op dit moment lijkt de kennis en ervaring met elektrische veiligheid vooral 

geconcentreerd bij de TIV-ers in de regio’s, de technische adviseurs bij GPO en 

PPO en de TIV-ers bij de opdrachtnemers. Op managementniveau binnen RWS is 

deze inhoudelijke kennis & ervaring niet aanwezig, zo lijkt het. 
 

Het benutten van elektrotechnische kennis en ervaring op strategisch niveau is 

zinvol omdat het elektrotechnisch areaal van RWS groot is. Een ruwe schatting is 

dat RWS ruim 4100 elektrische installaties heeft verdeeld over heel 

Nederland.(13).  Met deze kennis en ervaring kan RWS inhoudelijk beoordelen of 

de elektrotechniek van RWS veilig genoeg is en welke maatregelen nodig zijn. 

Dan gaat het niet alleen om technische maatregelen om de elektrotechniek veilig 

te maken en te houden, maar vooral ook om het organiseren, programmeren, 

het toezien op en bijsturen van de elektrotechniek in zijn totaliteit binnen RWS. 

Kortom, de regiefunctie. 

 

We denken dat RWS daarmee RWS breed belangrijke vragen op een meer 

systematische manier (i.p.v. van ad hoc) kan beantwoorden zoals: 
- Hoeveel (soorten) elektrische installaties en – arbeidsmiddelen zijn er bij 

RWS? 

- In hoeverre voldoen zij aan de NEN normen? 

- Hoe wordt een veilige elektrotechniek in de verschillende contracten en 

contractvormen binnen RWS vormgegeven? En werkt dit in de praktijk 

effectief en efficiënt genoeg? 

- Wat is de staat ervan? Zijn ze voldoende veilig? Waar zitten de risico’s? 

- Wanneer is een installatie eigenlijk voldoende veilig in het licht van 

arbomanagement? Wat zijn precies verschillen en overeenkomsten 

tussen storingen, incidenten en onveilige situaties? 

- Welke tekortkomingen doen zich voor in de praktijk (wat is de top 5 van 

incidenten en risico’s)? 

- Wat kost het om alle installaties veilig en volgens de NEN normen te 

krijgen? Hoe moet dit RWS breed worden geprogrammeerd? 

- Op welke punten kan de elektrotechniek binnen RWS nog worden 

verbeterd? 

 

Op dit moment werkt de COP BEI wel hieraan, men herkent de vragen. Maar de 

leden moeten dit doen naast hun gewone, drukke werk. Kijk eens ter vergelijking 

naar de wijze waarop de andere vakdisciplines (IT, civiele techniek, 

werktuigbouwkunde, het recht etc.) dat doen en de wijze waarop vaktechnische 

kennis en ervaring is verspreid en is vertegenwoordigd binnen RWS. Op deze 

terreinen is wel sprake van een centrale, strategische functie binnen RWS. 

 

 

13 Er is nog geen compleet totaaloverzicht van alle elektrotechnische installaties bij RWS. De onderdelen werken 

eraan in het kader van assetmanagement. Dit overzicht zal in 2020 gereed zijn. Een ruwe schatting is dat 

RWS beschikt over ongeveer  4100 elektrische installaties. Dit is gebaseerd op de informatie van RWS NN: 

deze beschikt over  16 objecten (bron: Nota Bestuur, d.d. 25 mei 2016, kenmerk: RWS- 2016 -22823), 

waarin 695 elektrische installaties. Er zijn 6 regio’s. Wanneer alle regio’s evenveel installaties heeft als NN, 

dan heeft RWS al gauw meer dan 4100 elektrische installaties. 

Onduidelijk is of de installaties van DVM en verkeerscentrales hierin zijn verwerkt. 

 



 

20  van 33  |Definitief Rapport van het Onderzoek naar de bedrijfsvoering van elektrische installaties van RWS 

 

- 

- 

 

 

5. Ervaringen met de BEI in de onderdelen 

Over het algemeen is men tevreden met de inhoud van de BEI. Men vraagt zich 

soms wel af of de TIV-ers van RWS hun rollen kunnen waarmaken in de praktijk. 

De TIV-er heeft namelijk geen zeggenschap over de installaties, alleen een 

adviesrol (14). De zeggenschap ligt bij de FIB-er. Dit is zo geregeld, omdat deze 

in zijn beslissingen over de elektrotechniek, belangen van de omgeving kan 

meenemen. Overigens hebben de TIV-ers in de praktijk aangegeven dat de FIB-

ers hun adviezen voldoende meenemen in de besluitvorming. 
 

TIV-ers en FIB-ers hebben de BEI veelal uitgewerkt in een implementatieplan 

voor de BEI in hun regio. In dit kader is men bezig om een 

toestandsinventarisatie (een nulmeting) van de elektrische installaties aan het 

maken. Dit doet men soms per regio. En soms doet de regio dit per (groep) 

objecten in zijn beheersgebied. Vaak besteedt men de inspecties hiervoor uit aan 

een extern technisch bureau. Deze inventarisatie moet ook aangeven welke 

maatregelen nog nodig zijn om e.e.a. veilig te maken. Hiermee is het ook een 

instrument waarmee RWS, op strategisch niveau kan beoordelen of haar 

elektrotechniek veilig is.  

 

Om de kennis en ervaring, en een veilig werken bij de opdrachtnemer te borgen, 

nemen regio’s soms aanvullende maatregelen. Zij laten de opdrachtnemer een 

brief ondertekenen waarin hij toezegt dat zijn mensen op het werk over de 

verplichte kennis en ervaring beschikken. Of zij laten de opdrachtnemer een 

werkvergunning bij hen aanvragen voor toegang tot de objecten. Objecten 

kennen ook vaak huisregels om met de installaties om te gaan. Tenslotte maken 

de opdrachtnemers soms een Werkplan voor de elektrotechniek. Dit geeft aan 

dat de BEI in de praktijk op verschillende manieren wordt toegepast.  
 

6. Rol van TIV en FIB bij eigen personeel RWS 

Bij prestatiecontracten en D&C contracten zijn de TIV-ers medewerkers van 

RWS. Bij DBFM en DBM-contracten ligt de rol van de TIV-er bij de 

opdrachtnemer. In de regio’s vraagt men zich af hoe de opdrachtnemer over de 

elektrotechniek gaat communiceren. Het is de bedoeling dat de FIB en de TIV-er 

van de regio de inspectierapporten ontvangen van de opdrachtnemer. In de 

praktijk spreken TIV-ers hun evenknie bij de opdrachtnemer al aan. 
 

Daarnaast schrijven de contracten van GPO en PPO het opstellen van een 

integraal veiligheidsplan voor aan de opdrachtnemers. De zorg voor een veilige 

elektrotechniek is hier onderdeel van. 
 

7. Toepassing BEI in de contractvormen 

In nieuwe contracten wordt de BEI meegenomen, meestal in de 

contractvoorwaarden. In lopende contracten wordt de elektrotechniek ook 

geborgd, omdat de NEN normen al lange tijd worden voorgeschreven door RWS. 

Dit geldt voor alle contracten (prestatie-, D&C, DBM en DBFM) van RWS. 

 

Dat wil nog niet zeggen dat de BEI uniform verwerkt is in de contracten. Soms 

wordt de BEI meegestuurd met de contractstukken, soms wordt in het contract 

ernaar verwezen. De praktijk moet leren hoe de opdrachtnemers met de BEI 

omgaan in aanleg en onderhoud. Dit zou een vervolgonderzoek kunnen zijn. TIV-

ers zitten met vragen als: 
- Ontvangt RWS alle inspectierapporten van de installaties? 

- Meldt de opdrachtnemer alle storingen en/of (bijna-)incidenten? 

 

14 In de NEN-normen is de instalatieverantwoordelijkheid niet in 2 rollen verdeeld zoals bij RWS. 
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- Hoe zal het contact verlopen tussen TIV en de 

installatieverantwoordelijke van de opdrachtnemer, gaat dit direct of via 

de regionale SLU-afdeling? 

- Is RWS het eens met de (planning van de) inspecties en 

herstelmaatregelen van de opdrachtnemers? 

Soms krijgt een opdrachtnemer de opdracht om (ook) de toestandsinventarisatie 

te doen voor een aantal objecten. In de onderdelen van RWS is men niet altijd 

tevreden met het elektrotechnische werk en de ontwerpen van de 

opdrachtnemers. Soms twijfelt men bij RWS aan de kennis en ervaring van de 

medewerkers van de opdrachtnemers die op de objecten werken. Daarom 

controleert het district aan de hand van de cv’s van de medewerkers.  

 

8. Toepassing van veiligheidsmanagement & ARBO-management in 

de contractvormen  

Veiligheidsmanagement is als proces opgenomen in de contracten van RWS. De 

aanpak van veiligheidsmanagement is nog niet opgenomen in de BEI. Veiligheid 

in elektrische installaties (BEI) is niet als afzonderlijk domein geïntegreerd in het 

veiligheidsmanagement van RWS. Dit laatste kent elf verschillende domeinen 

(15) en elk domein heeft zijn aanpak uitgewerkt op basis van de uitgangspunten 

van veiligheidsmanagement.  

 

Wel worden er in de onderdelen Safety Walks gehouden in het kader van het 

opstellen van RI&E’s (16). Managers en medewerkers (ook TIV-ers) bezoeken 

dan met elkaar locaties en objecten en brengen hierbij mogelijke onveilige 

situaties in kaart. Hierbij noemt men de zorgpunten: 
• De wandelingen beperken zich nog vaak tot de kantoorpanden. 

• Elektrotechniek komt hierbij nog niet duidelijk aan de orde. 

• De wandelingen leiden niet gestructureerd tot maatregelen. Men 

beschouwt het administratieve last naast ieders gewone werk. 

Daarbij komt vier keer per jaar in iedere dienst het kernteam voor AMS bij elkaar 

om arbeidsongevallen te bespreken. 

 

Bovendien zoeken de TIV-ers vaak de samenwerking met de functionarissen 

binnen het onderdeel, die zich richten op veiligheidsmanagement. In een aantal 

onderdelen stelt men dan gezamenlijk een programmering op voor herstel en 

onderhoud. Alleen is deze specifieke programmering voor het district en nog niet 

regionaal. We weten niet of het herstel en onderhoud aan elektrische installaties 

wordt meegenomen in de regionale en de landelijke programmering.  

 

Een volgend onderwerp is de vraag of alle elektrische installaties van RWS veilig 

zijn om mee te werken.  RWS kan dit ook nog niet op een systematische manier 

aantonen. Dit komt doordat de toestandsinventarisatie van RWS nog niet 

compleet en gereed is. De toestandsinventarisatie is al een heel eind op weg. 

Dus er is wel een beeld beschikbaar. Wat helpt is dat in de onderdelen nog enige 

kennis en ervaring met de objecten is. Maar de veiligheid kan nog niet 

(periodiek) worden aangetoond met uitkomsten uit gestructureerde systemen. 

Dat is wel de wens van betrokkenen van RWS.  

 

Toch weten de regio’s op basis van hun huidige toestandsinventarisatie, al dat 

een deel van de installaties is verouderd en niet meer voldoet aan de nieuwste 

NEN normen. Bruggen, tunnels en stormvloedkeringen hebben een lange 

levensduur en zijn vaak decennia geleden aangelegd. De elektrische installaties 

moeten dan voldoen aan de normen die toen golden. Dat betekent niet direct dat 

de elektrische installaties ook daadwerkelijk onveilig zijn om mee te werken. 
 

15 Zoals verkeersveiligheid, waterveiligheid, externe veiligheid etc. 

16 RI&E’s zijn overzichten met risico-inventarisaties en evaluaties in het licht van  ARBO-management. Om deze 

op te stellen organiseren de onderdelen van RWS regelmatig zogenaamde Safety Walks langs alle 

werkplekken, objecten, werken en –locaties van RWS. 
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Onveilige situaties worden veilig gesteld door tijdelijke maatregelen. Bij groot 

onderhoud of renovatie worden de nieuwste NEN normen gehanteerd.

 

Dat installaties mogen voldoen aan oude normen, 

NEN-normen lopen altij

bijvoorbeeld installaties in 

dient de installatie te worden gemoderniseerd. Bovendien geeft men aan, dat als 

een installatie niet voldoet aan de NEN

 

Dan rijst de vraag, wanneer is een installatie dan wel onveilig?

dat? En hoe kan je een installatie het beste veilig stellen? 

RWS geen eenduidig 

basis van hun kennis en ervaring.

recentelijk daartoe opgeleid en aangewezen

de kans dat hierin

een efficiënte en effectieve programmering van herstel en onderhoud van 

installaties RWS breed

moet dan aangeven wat een onveilige

worden veilig gesteld.

  

In de toekomst, wanneer de toestandsinventarisatie bij

dit RWSeen gestructureerd inzicht in stand van de installaties en de veiligheid 

ervan.  

 

9. TIV staat FIB bij

In de praktijk wordt de FIB b

installaties. Periodiek heeft de FIB overleg met al zijn TIV

verschilt enigszins per onderdeel. Soms is dit maandelijks, of 6 wekelijks, of 

enkele keren per jaar. Vaak komen de TIV

elkaar om zaken te bespreken. Ook dit verschilt enigszins per onderdeel.

Bijna alle posities van FIB en TIV zijn nu bemenst.

nog worden aangewezen, opgeleid of aangenomen.

worden ondersteund door technische adviseurs vanuit de IPM teams van PPO en 

GPO.  

 

 

 

 

 

TIV staat 

FIB bij
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Onveilige situaties worden veilig gesteld door tijdelijke maatregelen. Bij groot 

onderhoud of renovatie worden de nieuwste NEN normen gehanteerd.

Dat installaties mogen voldoen aan oude normen, is wettelijk toegestaan.

normen lopen altijd voor op de installaties in de praktijk. Dit geldt ook voor

installaties in private bedrijven en in woningen. Pas bij verbouwing, 

dient de installatie te worden gemoderniseerd. Bovendien geeft men aan, dat als 

stallatie niet voldoet aan de NEN-normen, het niet direct onveilig is.

Dan rijst de vraag, wanneer is een installatie dan wel onveilig? Hoe beoordeel je 

En hoe kan je een installatie het beste veilig stellen? Daarover lijkt binnen 

RWS geen eenduidig beeld te bestaan. Dit vullen TIV-ers en FIB-ers zelf in op 

basis van hun kennis en ervaring. De NEN-normen zijn hierbij leidend.

recentelijk daartoe opgeleid en aangewezen, dus ter zake kundig. Alleen bestaat 

de kans dat hierinregionaleverschillen ontstaan. Dat hoeft niet erg te zijn. 

en effectieve programmering van herstel en onderhoud van 

installaties RWS breed, kan een eenduidig beeld echter wel handig zijn

moet dan aangeven wat een onveilige situatie is en hoe installaties kunnen 

worden veilig gesteld. 

In de toekomst, wanneer de toestandsinventarisatie bij RWS compleet is, biedt 

dit RWSeen gestructureerd inzicht in stand van de installaties en de veiligheid 

TIV staat FIB bij 

In de praktijk wordt de FIB bijgestaan door de TIV met technisch advies over de 

installaties. Periodiek heeft de FIB overleg met al zijn TIV-ers. Hoe vaak, 

verschilt enigszins per onderdeel. Soms is dit maandelijks, of 6 wekelijks, of 

enkele keren per jaar. Vaak komen de TIV-ers in een onderdeel ook periodiek bij 

elkaar om zaken te bespreken. Ook dit verschilt enigszins per onderdeel.

alle posities van FIB en TIV zijn nu bemenst. Op enkele plekken moeten ze 

nog worden aangewezen, opgeleid of aangenomen. De FIB-er kan ook technisch 

worden ondersteund door technische adviseurs vanuit de IPM teams van PPO en 
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5 Bevindin

1. Samenvatting

Risicomanagement wordt in de elektrotechniek toegepast 

programmering van herstel en onderhoud.

 

2. Risicomanagement

Risicomanagement is onderdeel van de BEI. 

RI&E’s aan de orde. Risicomanagement wordt toegepast in de programmering 

van het onderhou

TIV-ers werken verder niet expliciet met risicomanagement.

heeft men geleerd

installaties risicogestuurd.

PPO is risicomanagement

onderdelen is soms behoefte aan een landelijke ‘prikkel’ om de RI&E’s op orde te 

krijgen.  
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evindingen over risicomanagement 

Samenvatting over risicomanagement 

Risicomanagement wordt in de elektrotechniek toegepast in de inspecties en de 

programmering van herstel en onderhoud. 

management in de BEI 

Risicomanagement is onderdeel van de BEI. In het vorige hoofdstuk kwamen de 

RI&E’s aan de orde. Risicomanagement wordt toegepast in de programmering 

van het onderhoud en herstel n.a.v. de toestandsinventarisatie in de onderdelen. 

ers werken verder niet expliciet met risicomanagement. In hun opleiding 

heeft men geleerd risicogestuurd te werken. Bovendien zijn de inspecties van de 

installaties risicogestuurd. In de projecten van aanleg en onderhoud van GPO en 

PPO is risicomanagement in brede zin wel een systematische activiteit.

onderdelen is soms behoefte aan een landelijke ‘prikkel’ om de RI&E’s op orde te 

- 

- 
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RI&E’s aan de orde. Risicomanagement wordt toegepast in de programmering 

d en herstel n.a.v. de toestandsinventarisatie in de onderdelen. 

hun opleiding 

werken. Bovendien zijn de inspecties van de 

In de projecten van aanleg en onderhoud van GPO en 

activiteit. In de 

onderdelen is soms behoefte aan een landelijke ‘prikkel’ om de RI&E’s op orde te 
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6 Bevindingen over incidentregistratie en –

analyse 

1. Samenvatting over incidentregistratie en –analyse 

De TIV informeert de FIB over de veiligheid van de elektrische installaties in hun 

beheergebied, periodiek en bij incidenten. In de praktijk zijn er systemen om 

voorvallen (dus ook in elektrische installaties) te registreren en te analyseren. 

Voor het melden van elektrotechnische voorvallen worden deze systemen nog 

niet veel gebruikt. Men lost liever het probleem zelf direct op. Bovendien vindt 

men deze systemen niet gebruikersvriendelijk. Het melden voelt als een 

administratieve last naast het gewone werk. Door dit alles speelt 

incidentregistratie en – analyse op het gebied van de elektrotechniek nog geen 

een grote rol binnen RWS.  

 

2. Informatie TIV aan FIB 

In alle onderdelen informeren de TIV-ers hun FIB-ers over de veiligheid van de 

elektrische installaties, periodiek en bij incidenten en andere voorvallen. In de 

periodieke overleggen tussen FIB en TIV bespreken zij de zorgpunten van de 

TIV. Ook de IPM teams informeren de TIV-er en de FIB-er over voorvallen in de 

elektrische installaties. Alleen zijn zij hierbij wel afhankelijk van de 

opdrachtnemers die RWS op de hoogte houden van storingen en 

(bijna)incidenten.  

 

3. In hoeverre is er in de praktijk een systeem voor 

incidentregistratie en –analyse? 

Voor incidentregistratie en –analyse maken de onderdelen gebruik van het MIR 

(Landelijk Meldpunt Incidenten RWS) en Ultimo. Beide systemen vinden 

betrokkenen niet erg gebruikersvriendelijk en minder geschikt om voorvallen in 

elektrische installaties te melden. Bovendien geven geïnterviewden aan dat de 

systemen zich richten op de registratie, en niet op het uitvoeren van 

herstelacties. Grote projecten (bijvoorbeeld SAA) hebben soms hun eigen 

meldsysteem. 

 

Opdrachtnemers verwerken voorvallen in hun eigen systemen. RWS heeft geen 

toegang tot deze systemen. Daarom is RWS afhankelijk van de melding van de 

opdrachtnemers. Ook ontvangt de FIB-er de uitkomsten van de 

inspectierapporten van de aannemers, zoals de BEI voorschrijft. Dit moet zich in 

de praktijk nog bewijzen. RWS merkt wel dat opdrachtnemers meer prioriteit 

geven aan het verhelpen en oplossen van storingen etc. dan aan het melden 

daarvan aan RWS. 

 

Door dit alles speelt de incidentregistratie en – analyse nog geen grote rol in het 

werk van TIV en FIB op het vlak van de elektrotechniek. Er is nog geen 

systematisch (tot stand gekomen) meerjarig, en betrouwbaar beeld van alle 

voorvallen in de elektrische installaties van RWS. Niet per onderdeel, en niet 

RWS breed. Dit zou kunnen bijdragen aan het beeld van de toestand van de 

elektrische installaties van RWS. 

 

Men geeft aan dat een storing niet altijd hetzelfde is als een (bijna) incident, of 

een onveilige installatie. Maar bij een oude installatie kan een toename van het 

aantal storingen op den duur wel leiden tot een vermindering van de 

functionaliteit van de installatie. En dat kan op zijn beurt leiden tot onveilige 
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situaties op, onder, langs of 

het erop dat er RWS breed 

(bijna) incidenten en onveilige situaties

vaststellen in dit onderzoek

 

Dat maakt het melden in de praktijk lastig.

je moet melden?

wat moet je dan doen? 

oorzaak van het probleem 

opdrachtnemers 

(zoals het melden) al snel als last, naast zijn gewone, drukke werkzaamheden.

Kortom, de incidentregistratie en 

aandacht. 

 

 

 

Rapport van het Onderzoek naar de bedrijfsvoering van elektrische installaties van RWS 

op, onder, langs of rond het object (brug, tunnel, weg etc.). 

het erop dat er RWS breed geen eenduidige definities worden gehanteerd

(bijna) incidenten en onveilige situaties, voor zover wij hebben kunnen 

vaststellen in dit onderzoek.  

Dat maakt het melden in de praktijk lastig. Want wanneer is het een situatie die 

je moet melden? Alleen als er letselschade is? En wat gebeurt er dan mee? 

wat moet je dan doen? Moet je de installatie alleen veilig laten stellen of de 

oorzaak van het probleem laten verhelpen? Allemaal vragen die RWS

opdrachtnemers ad hoc invullen. Tenslotte beschouwt men administratieve taken 

(zoals het melden) al snel als last, naast zijn gewone, drukke werkzaamheden.

Kortom, de incidentregistratie en –analyse van de elektrotechniek

 

- 

- 

rond het object (brug, tunnel, weg etc.). Daarbij lijkt 

worden gehanteerd over 

, voor zover wij hebben kunnen 

Want wanneer is het een situatie die 

En wat gebeurt er dan mee? En 

stellen of de 

Allemaal vragen die RWS-ers en 

Tenslotte beschouwt men administratieve taken 

(zoals het melden) al snel als last, naast zijn gewone, drukke werkzaamheden. 

van de elektrotechniek verdient 
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7 Bevindingen over monitoring, toezicht, 

evaluatie & onderzoek 

1. Samenvatting over monitoring, toezicht, evaluatie & onderzoek 

De COP BEI speelt als netwerk voor elektrotechniek een belangrijke rol bij de 

invoering en de werking van de BEI bij RWS. De COP BEI heeft mede de BEI 

opgesteld, en opleidingen voor TIV-ers en FIB-ers verzorgd. Daarnaast richten 

werkgroepen van de COP BEI zich op de communicatie, en op een uniforme en 

gestandaardiseerde toepassing van de BEI binnen RWS. ZN faciliteert een 

intranetsite over de BEI. Hier ligt informatie over de BEI vast.  

 

De COP BEI is nog niet toegekomen aan de monitoring, het toezicht, het 

evalueren en onderzoeken van BEI. Ook is er nog geen periodiek contact met de 

landelijke proceseigenaar van de BEI en de directeur Netwerkmanagement van 

WNN om bijvoorbeeld RWS breed besluiten te nemen over de BEI. De COP BEI 

onderhoudt wel contact met elektrotechnische adviseurs van PPO en GPO.  

 

Tenslotte maken volgens betrokkenen, TIV-ers vrijwel nooit gebruik van hun 

escalatiebevoegdheid naar de directeur Netwerkmanagement of de HID. Dit is 

ook nog bijna nooit nodig geweest. Zorgpunten van TIV-ers zijn met de FIB-ers 

besproken en opgelost. TIV-ers hebben de ervaring dat FIB en IPM team naar 

hen luisteren en hun adviezen overnemen. 

 

2. Rol COP BEI bij monitoring, toezicht, evaluatie & onderzoek 

De COP BEI is een netwerk binnen RWS van TIV-ers om de kennis en ervaring 

over elektrotechniek te vergroten, te bundelen en te verspreiden binnen RWS. 

De COP BEI is opgericht om de BEI op te stellen en de invoering ervan te 

bevorderen. De COP BEI heeft de opleidingen voor de TIV-ers en de FIB-ers 

verzorgd en beheert het kader. Inmiddels is de COP BEI al zes keer bijeen 

geweest. Betrokkenen vragen zich af of de COP BEI tijdelijk is of permanent 

blijft. 

 

ZN faciliteert een intranetsite over de BEI en de COP BEI. Hier kan men de BEI 

vinden. Verder kent de COP BEI drie werkgroepen: voor communicatie, het 

realiseren van uniforme werkhandboeken, en de vertaling van de NEN normen in 

de BEI. De functies van monitoring, toezicht, evaluatie & onderzoek naar de BEI 

moeten nog vorm krijgen. 

 

COP BEI wordt door iedereen binnen RWS herkend als Landelijk Steunpunt voor 

de veiligheid van elektrische installaties. Elke TIV-er bij RWS is uitgenodigd om 

deel te nemen aan het netwerk. Meestal zenden de onderdelen 1 TIV-er. In de 

praktijk zijn nog niet alle TIV-ers hecht aangesloten op de COP BEI. Nog niet alle 

onderdelen, of soorten objecten zijn altijd vertegenwoordigd op de 

bijeenkomsten. De aanwezigheid van de TIV-ers is belangrijk. Het is namelijk de 

bedoeling dat de TIV-ers de informatie van de COP BEI bijeenkomsten 

terugkoppelen naar de elektrotechnische objectdeskundigen in hun onderdeel, 

bijvoorbeeld in het regionale TIV-overleg. De COP BEI organiseert ook onderlinge 

werkbezoeken van TIV-ers. 

 

3. Contacten van COP BEI 

Een technisch adviseur van de COP BEI is ook vertegenwoordigd in een periodiek 

overleg van PPO en brengt hier desgewenst zaken op het gebied van de BEI in. 
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De technisch managers van PPO hebben dit overleg om informatie met elkaar uit 

te wisselen. Het overleg wordt georganiseerd door de Afdeling Werkwijze, 

Techniek en Management van PPO. De technisch managers bepalen zelf of ze 

gaan. Dat kan ertoe leiden dat technisch managers niet altijd op de hoogte zijn 

van de BEI. 

 

De COP BEI heeft geen periodiek contact met de directeur Netwerkmanagement 

WNN, die zorgt draagt voor de landelijke invoering van de BEI. Dit geldt ook voor 

de RWS brede proceseigenaar. Dit is de HID MN en plv. DG RWS. Hij is eigenaar 

van het RWS brede proces van omgevingsmanagement en asset management. 

Hieronder valt de BEI. Wel heeft deze in 2013 de BEI laten vaststellen in de 

Groepsraad van RWS.   

 

4. De escalatiebevoegdheid van TIV 

TIV-ers hebben nog weinig gebruik gemaakt van hun escalatiebevoegdheid. In 

de praktijk bespreken TIV-ers hun zorgpunten met de FIB. Dit leidt tot 

oplossingen waarmee de veiligheid wordt geborgd . 
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8 Ondertekening 

 

Den Haag,   27 februari 2017 

 

 

 

 

 

Projectleider ADR. 
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9 Bijlage(n) 

1. Managementreactie van RWS 

RWS is blij met de resultaten en aanbevelingen zoals deze zijn verwoord in het 

onderzoeksrapport BEI RWS. We zijn verheugd dat er ook een aantal 

succesfactoren genoemd zijn. Deze succesfactoren kunnen een belangrijke stap 

zijn om de ook genoemde aanbevelingen verder vorm te geven.   

 

De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn :  

1. Bekendheid en positie van de BEI versterken zowel intern RWS bij  de 

contractpartijen van RWS 

2. BEI verbinden aan andere (deel)processen van RWS. Bei maakt een belangrijk 

deel uit van assetmanagement en zoals assetmanagement niet op zichzelf staat, 

zo staat de BEI ook niet geïsoleerd en zo zal ook hier de hele PDCA-cyclus rond 

gemaakt moeten worden van veiligheidsmanagement, samenwerking tussen 

regio (SLU) en opdrachtnemers (GPO. PPO) en de programmering van herstel en 

onderhoud. 

3. Elektrotechniek op strategisch niveau nader vormgeven 

 

Om deze aanbevelingen verder vorm te geven stellen we in ieder geval vast dat 

de COP BEI een belangrijke rol vervult als verzamelplaats van vergelijkbare 

casussen, als kennisdelingsorgaan en als voornaam adviesorgaan richting de 

proceseigenaar assetmanagement. We zullen nader onderzoeken hoe we eea 

kunnen formaliseren.  

 

De verwoording van de BEI is veelal vastgelegd in handreikingen en om het 

juiste gewicht toe te kennen aan deze handreikingen, stellen we voor dat we 

deze oplaten nemen in de werkwijzer aanleg en onderhoud. Opdat er meer 

vanzelfsprekend deze richtlijnen mee worden genomen in contracten, maar ook 

soepeler opgenomen kunnen worden in leerlijnen /leertrajecten.  

 

De verankering betekent ook dat de aansluiting bij de andere (deel)processen 

beter kan verlopen zodat we ook kunnen monitoren en evalueren hoe we ervoor 

staan als RWS. En van daaruit kan bekeken worden hoe de verankering op 

strategisch nivo plaats kan vinden.  
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2. Referentiekader  

 

 

Kritische 

succesfactor 

(KSF) uit AMS 

UITGANGDPUNTEN 

BEI RWS 

STUUR- EN BEHEERSMAATREGELEN uit BEI en 

AMS 

1. Beleid 

 

RWS conformeert 

zich zoveel mogelijk 

aan de normen voor 

adequate 

bedrijfsvoering van 

de veiligheid van e-

installaties (2). 

 

Voor uitvoering van 

elektrotechnische 

werkzaamheden 

heeft RWS een NEN 

3140 

Veiligheidshandboek 

RWS opgesteld (10). 

 

BEI: 

1. HID zorgt ervoor dat beheerder e-installaties 

NEN normen toepast. 

2. Voor  uitvoering van elektrotechnisch werk is er 

een NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS. 

3. HID zorgt ervoor dat NEN-norrmen worden 

verwerkt in contracten van RWS. 

4. Elektrische arbeidsveiligheid is toereikend 

geborgd in contracten. 

5. Overdracht beheer & onderhoud e-installaties 

naar externe opdrachtnemer wordt toereikend 

ingevuld. 

6. Uitbesteding geschiedt via contract (prestatie-, 

E&C, D&C,DBFM. 

7. Opdrachtgever is FIB. 

8. TIV neemt deel aan technisch team van IPM-

team, dat wil zeggen: TIV heeft adviesrol. 

9. TIV doet voorstellen en beslist over technische 

aanpassing van e-installaties en FIB/IPM-team 

neemt dit over. 

10. TIV heeft escalatiemogelijkheid. 

11. IPM-team zorgt ervoor en ziet erop toe dat 

opdrachtnemer BEI naleeft. 

12. Bij detoetsing mag een risico-afweging van tijd 

en geld geen doorslaggevende rol spelen. 

13. FIB heeft overzicht van e-installaties in 

beheersgebied en voor alle e-installaties TIV-ers 

aangewezen. 

14. BEI is opgenomen in het ARBO-

(veiligheids)managementsysteem (AMS) van 

RWS. 

15. Financieel: er is toereikend budget voor een 

veilige bedrijfsvoering van e-installaties. 

 

2. Organisatie 

& HRM 

HID van onderdeel is 

verantwoordelijk 

voor inrichting van 

adequate 

bedrijfsvoering van e-

installaties (1). 

 

RWS splitst taken, 

verantwoordelijkhede

n en bevoegdheden 

van 

installatieverantwoor

dellijke op in 

functioneel 

BEI: 

1. HID wijst hiertoe functionarissen (TIV en 

FIB) aan binnen haar/zijn onderdeel. 

2. COP BEI is landelijk steunpunt veiligheid e-

installaties. 

3. FIB is eindverantwoordelijk voor de 

toepassing van BEI bij de installaties in 

haar/zijn beheersgebied. 

4. FIB wordt bijgestaan door technisch 

adviseur of deskundige (advies). 

5. Technisch adviseur heeft minimaal 

evenveel kennis & ervaring als TIV. 

6. FIB is verantwoordelijk voor een 

toereikende kennis en ervaring van TIV. 
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verantwoordelijke 

(FIB) en technisch 

verantwoordelijke 

(TIV) (3). 

 

RWS legt FIB en TIV 

rollen in principe bij 

eigen personeel (4). 

 

RWS kiest 

verschillende 

modellen voor 

inrichting van BEI 

passend bij 

verschillende 

contractvormen en 

typen installaties (5). 

 

FIB wordt bijgestaan 

door technisch 

adviseur of 

deskundige (9). 

7. Personeel, betrokken bij aanleg, beheer en 

onderhoud van e-installaties, heeft 

voldoende kennis en ervaring voor veilige 

bedrijfsvoering van e-installaties. 

8. TIV ziet erop toe dat 

werkverantwoordelijke van contractpartij 

van RWS e-installaties volgens NEN-

normen beheert. 

AMS RWS: 

9. Het logisch toedelen van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

rondom veiligheid van e-installaties. 

10. Het beschrijven van de keten voor beleid, 

uitvoering en inspectie. 

 

 

3. Risicomana

gement 

(AMS) 

 BEI: 

1. RWS past risicomanagement toe in de 

bedrijfsvoering van de veiligheid van e-

installaties. 

2. FIB zorgt voor periodieke RI&E’s. 

3. Het (tijdelijk) uitbesteden van TIV aan 

externe partij doet RWS op basis van 

risicomanagement. 

AMS RWS: 

4. Het identificeren van risiso’s. 

5. Het beoordelen van risico’s. 

6. Het treffen van maatregelen inzake 

risico’s. 

7. Het uitvoeren van herstel en 

verbeteracties. 

8. Het volgen van een standaard werkwijze 

volgens een best practice 

risicomanagement techniek (Tripod, 

Risman).. 

4. Incidentregi

stratie en –

analyse 

(AMS). 

 BEI: 

1. TIV informeert FIB minimaal 2 keer per 

jaar over veiligheid van e-installaties in 

hun beheergebied, bij incident gebeurt dit 

direct. 

AMS: 

1. Systematische, anonieme en betrouwbare 

registratie van (bijna)ongelukken. 

2. Het initieel en periodiek analyseren van 

incidenten. 

3. Het treffen van de noodzakelijke 

maatregelen o.b.v. de analyse. 
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4. Het volgen van standaard werkwijze (best 

practice) voor incidentregistratie (Prisma of 

Sire).. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Afkortingen 

 

 

  

BEI  Bedrijfsvoering Electrische Installaties 

COP  Community Of Practice 

DBFM   Design Built Finance Maintenance 

RWS  Rijkswaterstaat 

TIV  Technisch Installatie Verantwoordelijke 

FIB  Functioneel Installatie Verantwoordelijke 

HID  Hoofdingenieur Directeur 

IHP’s  Instandhoudings Plannen 

HRM  Human Resource Management 

WNN  West Nederland Noord 

ZN  Zuid Nederland 

NN  Noord Nederland 

SLU  Samenwerking Landelijke Uitvoering 

DVM   Dynamisch Verkeers Management 

KSF  Kritische Succes Factoren 

AMS  Arbo Management Systeem 
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