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, .Voorwoord,.;.:.. - -''•, •'" /- • '• • .' - ' 

Voor u Jigt Iret F'rxije^^ |;iét Winteroriderhpüd2Ö12/2013 Vari 1iét- ' 
!̂ Pn!/l̂ v!uk: Jachï D^ Öitplari is: opgesteld tër beschrijving en vastiègging vën • 
dé:vvljz^:;waa:rop^hêt öri : 
ipehperstéri.,bijgehouden bi.nnen .de Prodüct Ünit Klein Bovèn Water vari het Marinebedrijf te 

.,,pen .Helder; . ••• ' .. '': \':'.'•-.''•'. '• '• '. 

... P^^^§9W^J^ is g^schréiyen iri hét licht van het docamént "Uniforme VVerkwijze versie 2:1" 
vvelke een richtlijn geeft van de wijze Waarop een project binrié̂ ^̂ ^ 

ér eeH dijideiyke mdtivatië teri aanzieri van tijdWirist, efficiëntie of veVmindèrde rèieyantie tpe 
. IS. In vèrband met de in gang .zijnde (her)iririchtirig van de Product Unit - Kléiri Boven Water 
l<urineri (discrepanties ontstaan tusseri bèriamirigen yan afdelingén, functies, teams e.d^ 
vernield ijl dit document ten opzichte vö 

Met de oridertel<ening vén het.Projectoverëenkomst wordt een formele overeenkomst ' 
aangegaan tussen de klant én liet :Marinebe,cirijf ten aanzien ,van het voorbereiden, uitvoeren O ) ' 
ën-nazorg vari het Wintëroridèrhoüd 2012/^013 vari'K^^ 
binnen het Marinébédrijf zóals-beschreven in dit Project Management Plan!, 

Met de expertise van onze engineers, de kiinde van onze uitvoerend personeel en de 
faciliteiten die het Marinebedrijf in huis heeft venwaehten wij dit project tot een groot succes 
te kunnen maken. 

Opsteliër, 

O 

statüs: dëfinltiëf ^'2'van;^^ 
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1 Projectovereenkomst . . . 

Met de ondertekening van deze Projectovereenkomst wordt een formele overeenkomst 
aangegaan tussen de klant. Dienst Koninklijk Huis en het Mannebednjf ten aanzien van het 
voorbereiden, uitvoeren en nazorg van het Winteronderhoud 2012/2013 van het Koninklijk 
Jacht De Groene Draeck binnen het Mannebednjf zoals beschreven in het Definitief Project 
Management Plan van oktober 2012 

Dienst KoninklijkiHuis, 
Adjudant v.d. Koningin 

,patürii:^4-i12-2012" 

Marinebedrijf Dén Helder 
Hooïid Product Unit KBW (opdrachtnemer), 

DatLirii: 4-12-2012-

Marinebedrijf Den Helder 
Prpjécfmanager Product Unit KBW, 

Daturii: 4^12-2012 

.Status:-';"cléfihitief ^^4'Vaff-W. 
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2 Projectafbakening 

Het project wordt uitgevoerd met inachtneming van de HDFC AO-beschrijvingen Koninklijk 
huis , 

ln deze beschrijving wordt de definitie gegeven, van de diverse typen onderhoud aan het 
Koninklijke Jacht de Groene Draeck' en de bijbehorende procedures van afhandeling en 
'financiële verrekening.- -

Hienn wordt het onderscheid aangebracht in-
- Winteronderhoud 2012/2013, waann onderscheiden wordt 

O standaard Onderhoud Lijst (SOL); : , , :t , „ , , . ,, 
O Aanvullend Standaard:Onderhoud;:Lijst (ASOL); 
O Additionele klantwensen (ADDW) 

Specifiek voor dit onderhoucJ wordt hieraan toegevoegd 
- Garantie winteronderhoud 2011/2012 (GAR) ' . , .-

Winteronderhoud 2012/2013 
Betreft de werkzaamheden welke zijn opgenomen in de standaard onderhoud lijst (SOL) 
conform de benchmark naar onderhoud in de private sector, toegespitst naar uitvoenng per 
jaar, aangeyuid met werkzaamheden welke in aanvulling op-of iri afwijking tot dè SOL 
-worden opgevoerd naar aanleiding van een survey van het Marinebedrijf óf dé béViridirigëri 
van de bernanning tijdens het afgelopen vaarseizoen: De uit te voeren activiteitéri 
winteronderhpud-2012/2013 Zljn samengesteld in een (concept) ondérhoudslijst; 
z i e b i j l a g e I . - v..u^,::,...,s:vv. •:;:.*y^=,^^: ^ 

Additionele klantwensen 
Betreft, klantwensen yyaarbij geen sprake is van onderhoud maar vervanging öf aaripassirig 
van,de hujdige configuratie. Vopr het winteronderhoud 2012/2013 zijn de volgende twee 
posten aangemerkt als additionele klantwens 

^ • Het vervangen van de dieselgenerator De kosten hiervan zijn ± € 12 000 
• Het fabnceren van diverse kappen t b v de koekoeks en paddestoelen 

De kosten hiervan zijn ± € 3 000 
, «^ïHet, vervangen van de telefoonkiezer^dpor een GSM-^mödulé t b v d ë - ; ' -'̂  

c.js'a(.arnijnstallatie. .Vppr de realisatie van-deze.klantwens is een stelppst van € 4 0̂00:; • 
opgenomen in de kostenraming 

Garantie vanuit het winteronderhoud 2011/2012 
Na afrpnding^ van het winteronderhoud ,2011/2012 en gedureride het vaarséizoen van 20'12 
Zljn enkele werkzaamheden gedefinieerd wat aangenomen werk betrof, maar waarvan de 
uitvoenng tijdens het winteronderhoud 2011/2012 met of met vplledig is uitgevperd 
Deze werkzaamheden worden alsnog ten laste'van het Eigen Bedrijf uitgevoerd 

Gedurende. h.et project,zal „de scheepsbemanning zelf diverse onderhoudstaken uitvoeren 
Indien dit onderhoudstaken betreft die tevens conform de reparatielijst zijn opgedragen aan 
het Mannebednjf zal hierover eerst vooraf overieg dienen plaats te vinden 

3. Projectdefinitie 

De projectdefinitie vppr dit project is hiermee . , I 
Het. uitvoeren:Van het Standaard en Aanvullend Winteronderhoud2012/2013^ Additionele -
klantwensen en Garantie Onderhoud van'het Koninklijk Jacht Dè Groene Draeck 

-Statü.si'.dèfiriitlèf - 5 van 12 
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4. Projectdoelstellingen • . 

De projectdoelstellmgen zijn 
- Het opleveren van een kwalitatief goed onderhouden schip welke voldoet aan de • 

wensen ;van: de opdrachtgever. 
- Het op tijd en bmnen het budget uitvoeren van het Winteronderhoud 2012/2013 
- Het tijdens het onderiioud voldoen aan de geldende normen op het gebied van ARBO 

en Milieu 

5 Projectuitvoenng 

De uitvoenngsfase van het project is van 29 oktober 2012 t/m 1 inaart 2013 
De uitvoenngsfase wordt opgevolgd door de beproevingsfase waann het schip beproefd zal 
worden en geneed gemaakt voor het vaarseizoen van 2013 De beproevingsfase eindiat oo 
29 maart 2013. 

Gedurende deze periode zal hetschip het onderhoud ondergaan bij en onder 
eindverantwoording van het Mannebednjf te Den Helder 

Na afronding van de beproevingsfase vwïrdt uiterlijk 17 mei 2013 hët èvalükièfappbrt 
opgeleverd 

O 

6. Financiële kaders 

Het ondefhoud dient uitgevoerd te v '̂orden binnen het In tabel I vernielde budget per 
onderhoudssoort. . . . < ^ ., ' . 

Tabel I: projéctkaders 

Arbeidsuren Arbeidskosten iVlateriaalkosten Uitbestedingskosten Totaaikosten 
SOL 
ASOL 
ADDW 

642 
904 
196 

€ 41.730 
€ 58.760 
€ 12.740 

€ 4.210 
€ 3.080 
€ 16.300 

€ 1.800 
€ 
'€̂  

€ 
€ 

47.740 
61.840 
29.040 

Gedurende de uitvoenng van het project kan de projectmanager keuzes maken ten einde ' 
werkzaamheden door Mannebednjf personeel te laten urtvoeren dan wel uit te besteden 
Hierbij geldt dat de financiële kaders, uitgedrukt in euro's, gehandhaafd blijven anders dan 
de geraamde uren. 

Voor een con-ecte verschnjving van matenalen en uren zijn voor het Standaard Onderiioud, 
Aanvullend Standaard Onderhoud, Additionele Klantwensen, Nazorg en de eventuele 
Garantie aparte hoofdprojecten aangemaakt in het Bedrijf Beheers Systeem' mét hièröridèr 
een duidelijke projectenstructuur. Zie bijlage U. 

Indien een overschrijding van de uren en/of budgetten vermeld in tabel I dreigt te ontstaan of 
wordt geconstateerd zal de projectmanager hiervan melding maken bij de opdrachtgever, 
projecteigenaar en projectcontroller 

O 

iStatusjidéfiriltiéf 8.6'vanSl2 
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De eindfacturermg door het Mannebednjf vindt plaats na het financieel afsluiten van het 
volledige onderhoudsproject: 

In bijiage ill staat een nadere specificatie van de kostenraming gespecificeerd naar de 
verschillende onderhoudssoorten;. 

Indien een activiteit vermeld in de lijst van het Winteronderhoud uitgevoerd wordt door de 
scheepsbemanning zelf, zal hier geen verrekening door het Marinebedrijf op plaatsvinden 
Hierover dient vooraf met de projectmanager een afspraak over te worden gemaakt en als 
minderwerk geïdentificeerd te worden 

7 Projectbeheersing, 

In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de wijze waarop het project door 
het Mannebednjf aangepakt en beheerst zal worden ten einde de projectdoelstelling te 
behalen en het project succesvol af te ronden 

M:S%MlM'i'd$0u .;'^5^'-s«ÏS3{>w*:t•s-i^ 'pyBw;;:. ':':mm'ë\^ï>i':-vmyfi 
7 1 Projectorganisatie 

Het Koninklijk Jacht De Groene Draeck valt als schip binnen de classificatie van eenheden 
welke onder de verantwoordelijkheden vallen van de Product Unit Klem Boven Water van 
het Mannebednjf Als Hoofd PU KBW > s | H ^ H | aangesteld als projecteigenaar 
De projecteigenaar heeft wegens de omvang en complexiteit van het project dhr' 
B. Weijsenbom aangesteld als projectmanager. De projectmanager is gemandateerd om het 
projectteam samen te stellen waarmee het project op een goede vinjze beheerst kan worden 

Uitvoenng van het project valt onder verantwoordelijkhéid vari' 
Projecteigenaar PU-KBW 

Het opzetten en begeleiden van het project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase 
wordt ültgèyp^^ onder leiding van 
Pröjectinanagér 

De dagéjijkse begeléiding en aanstunng gedurende de uitvoenngsfase- en beproevingsfase 
van het project wcffdVuitgèvoerd onder leiding vari 
Shipmanaiger ~ 

Het projectteam bestaat uit; 
Meso werkvoorbereiding 
Projectplanner 
TLE- coordinator 
Afdelingsmanager 
KAM- coordinator 

De leden van het projectteam Zljn allen verantwoordelijk voor een succesvolle afronding van 
het project: De eindverantwoordelijkheid met betrekking tot het binnen de gestelde kaders 
van het project uitvoeren van het onderhoud ligt bij de projectmanager 

iStötusjfliéfHïitiëf'' " ' " '-u'yyy&i'^mi^i' 
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7 2 Overlegstructuur -

Als formele contactmomenten ten behoeve van voortgangsrapportage en bespreking van 
bijzonderheden zijn de volgende overiegstructuren vastgelegd 

• Extern klantoverieg: 
Twee wekelijks op de oneven weken op maandag van 13 00 uur tot 14 00 uur, 
spreekkamer Casco II te Den Helder Hierbij zullen aanwezig zijn de opdrachtgever 
de scheepsbemanning, de projectmanager en optioneel de shipmanager de 
projecteigenaar c q de opdrachtnemer en de projectcontroller van het Mannebednjf 

,•„ Intern projectteamoverieg: 
Twee wekelijks op de even weken op maandag van 13 00 uur tot 14 00 uur, 
spreekkamer Gasco II te Den Helder. Hierbij züllén aanwezig zijri-
de projectmanager, de shipmanager, de projectteamleden en optioneel de 
productiemanagers, werkvoorbereiders, projectcontroller van het Mannebednjf 

Deze overieggen zullen plaatsvmden gedurende de voorbereiding- en uitvoeringsfase van 
-het project. Van zowel het extern als het intern overieg wórdt een;-schriftélijk verslag" •. 
opgesteld. Indien le.mand niet aanwezig kan zijn bij een overleg dient dit tijdig aarigégevén 
te werden bij de prpjectmanager De prpjectmanager zal dan bekijken of het overieg 
verplaatst kan worden of er wordt een aparte afspraak gemaakt met de betrokkene 

7 3 Planning , - , ^ 

Het project winteronderhoud Koninklijk Jacht Groene Draeck loopt van 15 oktober 2012 t/m 
17 mei 2013. Binnen deze penpde zijn de volgende hoofdfasen en mijlpalen gedefinieerd-

Start voorbereidingsfase 15 oktober 2012 
Dokking schip 30,ókföbër 2012 
Start uitvoenngsfase 31 oktober 2012 
Einde uitvoenngsfase 28 februari 2013 
Tewateriating schip 1 maart 2013 
Startbeproevingsfase 2maërt20T3 
Einde beproevingsfase 29 maart 2013 
Oplevenng evaluatierapport 17 mei 2013 

Een Uitgebreide mijlpalen planning is opgenomen in bijlage IV C 3 

De actuele planning is op aanvraag bij de projectmanager verkrijgbaar -Tijdens zowel de 
externe als interne overleggen zal de planning als leidraad dienen in de bespreking 

Het IS de verantwoordelijkheid van de werkvoorbereiding om tijdig voor de geplande 
startdatum yan werkzaamheden het matenaal, de gereedschappen, het personeel en de 
benodigde'bèheersmaatregelen te organiseren. Het is de verantwöordelijkheid-van de 
projectmanager om de coördinatie op het snijvlak van de werkzaamheden tussen de 
verschillende groepen te voeren De werkvoorbereiding dient wei een proactieve rol te 
vervullen in het bijhouden van de voortgang van het project 

-Statusjïdefiriitief ' "' ' ' - " ' " ^.^y-S^:^:--^ 
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7.4 Voortgangsrapportage 

Qfl.prpjgGtmariager̂ ^^^^ 
g,§d.aan ̂ ap^de h^ndjV^njdaver , 
vportgang.gan |3p9idjg.n,de^ 
vefs îshrëy^n arb^̂  ... 
Bedrijf geheers Systeem (BBS). , : , 7 jii-ïo^-yvK^ ' .r . / v •:.;'c : : ; i : : , . - • -
::-';:.--:':>c'->!:--?;^-' ;.- ' --;'.:>:.•:: =•"^:-: ;,--;• . ''-w- .... ry-y:-. .::ii^^^iyr^\c--%.,r^m: ^:l-:^f^-' ••=;„^ (:(-/ ":.; 'y; .y-.--y y ./. 
De prpjectmanager zal wekelijks aan het einde van de week een beknppte . 5 c : . ; 
voortgangsrapportage van de bijzonderheden in die week opstellen en versturen naar de 
opdrachtgever, opdrachtnemer en de prpjectcpntroller. . ' v r̂̂  '•-' •! - T'i.-Ï ^ 

7 - ^ . r ;& [ ^a | i t e i t behe§rs ing /v - '.i-v - ;"•:;.: •,?•;.;:« '̂-^-AV :.;-:-'̂ :: •;:;•.•'̂ •:; 
- ::;'! y!r.'̂ î :ry:i ^̂ "i'Sriiv 5: i'itjv.t?,̂  -̂^ '̂ i:u-i) .7. ̂ üS 5̂î 'Mii-&v-C?i''% -̂''5:'"ï?i;'-̂ ^̂  :=jr> 'S:.;,.r.3öai:!ri''ï'r:'• 

Ter bongingcvan. het tê  behaleji |wâ ^̂ ^ zoals dat te venwachten valt vani het i c -
M,a.|:ir!ebeclrijfvopr de verschillende onderhoudstaken zijn diverse.methödês binnen; dit : 
project:?:,-----vji^^^^^ fsl;-KK;;; r-v : ' ... V.; ;:::, ; .:•::•..;::•;• ••>:-::'; ,00;,:-'":.:„,:.- -s 

Te onderscheiden:?ijns > ; , r^ _ , .: < ^ x . > - r. r.. ., ^ • r, 
T Meetstaten ;. ,v, h-v- • • - c' 
- Controle momenten Technische Engineers 
- Afname onderhoudstaken door scheepsbemanning 
- Beprpëving na ond'èrhötld én övérdracht ^̂̂^ -

Vpor de standaard onderhoudstaken van het Winteronderhoud zijn voorde 
werktuigbouwkundige Iristallatiés eèn aantarm'éétsta'ten opgéstèld: Dë nórmën iri'deze 
meetstaten géven &an of de gestelde eisen aan de iristallatie bèliaald wördéri:" 

Gedurende het prpject zullen de Technische Engineers van de verschillende disciplines cp 
gestelde mpmenten het geleverde werk van het Grppt Onderhoud afnemen. Voorbeelden 
van deze momenten zijn;"afriame van dé cörfsërvering, afriariiëWan het nieuwe léidirigwerk, 
afname van de elektra, controle van de tuigage én afname vén'dé vërhiëüwdè casdö- ' ^ 
pnderdelen. In het bijzpnder zullen de huiddpprvperen gecpntrpleerd wprden vóór 
tewaterlating van het schip. 'o- . î ï iw^ 

Na afronding van de verschillende onderhpudstaken zal het Marinébédrijf- perspneël dë 
scheepsbemanning vragen het geleverde werk te cpntrpleren.'lndieri dit cpiréctis - "•• 
uitgevperd zal deze taak gereed gemeld wprden.^ :• ;: ;. ' :: r:; 'v 

Vppr het herstellen van de cpnservering van het schip is een verfbestek ppgestëld dóbr de 
Engineer Cpnservering en Beschermingstechniek. Hierin staat beschreven vólgens wélke 
'T^ethod|ej<;,0e.diyerse;ye.î sy^ 
van het schip alsmede na afrcnding zal de Engineer het weri< afriemeri. Het verfbestek is 
ppgenemen in bijlage V. 

'•^;S ̂ ,20iSliL>''i^>^i':.:jv-v;;:?^r.«f r^5,tf:: i>ijiai^t§X!!: '' ."l 'ó -!;Wr:j^ ; --..C --il : 
Aan het einde .yari het pndgrho,ud, ZAdrarhetsehip té water.is gezet, zullen de diverse • 
scheepsinstallaties beprcefd wprden pp juiste werking. : : i ' .: 

Het pnderhpud.;zaLyyprden u|tgeypejd met ajs dpelsteNing het schip zevee|:als.rnpge|ijk in de 
prigiriele,staatte, behouden^ 1̂ ^̂ ^̂  Gedurende, de-uitypering van 
het WinJerpnderhogd,.za.l gestree^^ kwaliteitsniveau te:iaten overeerikomen met^ 
deze dpelstelling' , y-yr^:iy .-:.; -j y .,..,̂ •,•:,•'] ;-^:; ï'.. 

Status: definitief • • = 9 van 12 
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7 6 Garantiebepaling 
Het Marinebedrijf geeft garantie op de uitgevoerde werkzaamheden vanaf het moment van 
overdracht De opdrachtgever kan aanspraak maken op garantie indien zij aantoont dat het 
geconstateerde gebrek of kwaliteitsafwijking te wijten is aan werkzaamheden uitgevoerd 
door het Mannebednjf of éen van haar onderaannemers conform het geen is afgesproken 
Indien aanspraak op garantie bestaat verplicht het Mannebednjf zich de kwaliteitsafwijking of 
het gebrek binnen de met de klant overeengekomen termijn op kpsten van het Mannebednjf 
te herstellen 

7 7 Meer- minderwerk regeling 

Indien zich werk aandient tijdens de uitvoenngsfase van het project wat met valt binnen de 
werkzaamheden van.het Winteronderhoud 2012/2013, maar-W^ 
werk toch uit te voeren kan dit als meenwerk door de opdrachtgever worden ingediend 
Na het verzoek tot uitvoenng van meenwerk zal het betreffende werk door het Mannebednjf' 
worden begroot Na ondertekening van deze begroting door de opdrachtgever zal het werk 
worden ingepland.en. uitgevperd: Indien het méenwérk nietbinnèri dé gestèldë kaders vari 
het prpject uitgevoerd kan worden zal met de opdrachtgever worden besproken of dit werk ( j ) 
m een volgend onderhoud uitgevoerd zal worden óf de kaders van het- project-vèrrüimSgaan ^ " " ^ 
worden 

Voor het indienen van meenwerk wordt verwezen^naar het staridaardformuliëpwelke^is të 
vinden in bijlage VI-

Indien werkzaamheden opgenomen in het Standaard onderhoud 2012/2013, Aanvullend 
Standaard Onderhoud of Garantie Groot Onderhoud uitgevoerd worden door de 
scheepsbemanning dient dit vooraf in overleg met de projectmanager als minderwerk 
geïdentificeerd te worden 

De meer- minder werkprocedure gaat in na ondertekening van de Projectovereenkomst 
De procedure eindigt na einde beproevingsfase 

7.8 ARBG, milieu en materiele veiligheid , 

Birineri hetrMarinjpbédrijfzija 
verantwoordelijkh.eden, teri;a van Arbeidsomstandighedën', milieu;ën riiateriëlë ^ :̂ 
veiligheid vast té: leggen tüssen de ADMB, QZSIi^;en:ëxterne^v/er^kgevers;gedurënde:n:J4:/K^J 
ondèrhoud van eén éénheid- bij pf dpor het Marinébédrijf, te weten-
• RMBAM016, 
• RMBAM017, 
• Standaard regelingen betreffende ARBO, milieu en materiele veiligheid ten behoeve van 

eenheden in onderhoud 

Hoewel iri deze regelingen de nadruk wordt gelegd öp de relatie tusseri CZSK éri het 
Mannebednjf zijn deze ook van kracht voor het onderhoud aan het Koninklijk Jacht 
De Groene Draeck 

Deze regelingen bestaan naast de wettelijke wet- en regelgeving Daar waar de regels van 
regeling in tegenspraak zijn met andere wet- en regelgeving prevaleert de hogere wet- en 
regelgeving In situaties waarvoor geen regels staan, dient zoveel mogelijk-gehandeld te 
worden in de geest van de regeling . , ; 
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B 

Voor uitvoering van controle op nalevenng van de regelingen op het gebied van ARBO en 
Milieu IS een KAM coordinator toegevoegd aan het projectteam Deze KAM coordinator zal 
tijdens dè voorbereidingen van het project ondersteuning geven bij het opstellen van de 
Taak Risico Analyse (TRA) Gedurende de uitvoenngsfase van het project zal de KAM 

,::,epprdinatpr penodieke inspectiesAUitvoeren en de bevindingén ra 
projectmanager De KAM coordinator is daarnaast tevens op verzoek uit te nodigen voor het 
leveren van expertise en advies over ARBO en Milieu zaken De Taak Risico Analyse is 

• opgenomen in:bijlage VII: ; - i 

7 9 Beveiligingsaspecten 

Het project heeft de classificatie vertrouwelijk 
Dit houdt in het kort in dat geen specifieke informatie over dit project buiten de grenzen van 
.het Marinebedrijf dient te-worden.verspreid. Persvoorlichting zal uitsluiten 
de Rijks Vooriichtings Dienst 

Intern het Mannebednjf wordt het aantal betrokkenen beperkt gehouden Aan een ieder die 
; wérkzaarnhedën. verricht ten behoeve van dit project wordt gemeld zeer terughóüdërid të 
i zijn in de. informatie verstrekking betreffende Zijn/haar werkzaamheden 

7 10 Projectnsico's 

Om de kans voor een succesvolle uitvoenng en afronding van het project binnen de 
•gestelde kaders te vergroten is een-aantal nsicoïs gedefinieerd. Përnsicó.^s zijn •• i. • 
beheersmaatregelen.opgenomen; Zie tabel II: •: ,,„.,-,.,,,.... 

Tabel.llv-projeetrisieols r̂^̂,̂^̂^̂^ • ; > 

: Technische r isico's. 
Risico Beheersmaatregel 

.Ondüidélijke beschrijving activiteitén. benchmark 
: wintérqiWeî hqud:'.; :;r:.',",,,",,' y'z:.yLz'. "7-~'r '• '~ " ' 

Nauw overleg schéë'ps^ 
Expertise-werkvö^^^^ en ', "y.:, 
iJitvoerend personeel 

|0ndui4eljjkh^k| pore^^ hut BB, SB en 
'voor. ' ,.. [i, ,_./.,li, ": \.Zi:,.'., .^.^-'^^i^i. . 

Expertise van engineei:ihg en 
uitvóerénd personeel; 
Stelpost ppge.nomen voor onvoorziene 

'wèi-k'zaarfihëdèh.^^ 
Samenkomst van werkzaamheden in de hal Casco I I ; 
Borgen goede condities schilder- en lakvyérk moeilijk. 

Duidelijke afspraken over planning 
conflicterendè wérkzaarnhedën. 
Eventueel schilder- èn lakwerk 
uitvoeren in overwerk. , / 

Financiële r is ico's 
Risico Béheérsmaatrégel 
toekomstige bèzüinigingen Defehsie niet bijbehorende 
inkrirh'ping van persónéel en middelén 

Vroegtijdig-materiaién aanvragen 
N^uw,,cöntact ondèrhoud met 
materiaaiplannihg; , 
Aandacht.,voor overgave van werk 

Ingehuurde sp.ecialisteri .Opvangen b i r i r i e r i . . . 
I^arinebedrijfpersqneél; 

,Binnen:bü,dgët Gb spèdalistén 
ihhüi-éh/iji'tbëstèden, ,'-, 

Prpcédurè h.a'n'dhavihg uitgaven Pröcedurè bekendstellen tekenen VTI's 
door Rrojectmariag.pr; 
W.erkypprbëréidihg ĝ  
-welkë^'matëriai'ëri be'stèld wördën^^' 

•:Statü''s;:;définjtief ••;;1i/van-̂ 1'2 
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Organisatorische risico's 
Ris ico ' ' Beheersmaatregel 
Reorganisatie Marinëbedi^ijf ; ^Tijdiigelgëngay^ 

f'r^uw-'cöntÏGt '• 

Media bekendheid ip.e rsyoorl i eh 11 n g- u i ts 1 u i te n d vl a Rij ks>: "''••< 
Voorlichtings Dienst, • 

•,,iiib,zicht:0iittrelckeii^p^ 
Samenkpmst ovenge.projecten MB; geen volledig 
uitgekristalliseerd "masterplan"-voor haridèn- -• 
Onbekende hoeveelheid beschikbare capaciteit-

:Tljyigjafsp'rakeri-'m^^ 
capaciteitsbeslag 

Geen-directe toewijzing Uitvoerend personeel - 'Tijdig afspraken maken m b t 
\-:eapatitèitsbeslaq:'; i-:fy--U::y •>-i--y!-v...-!':i « r r 

-,-:',-:-'. ,-', ,- , :-„- . ,*, , , ' - . - V " . - • - , . , . 1 ' , , ,v„,-,-,i'-,y-,' - --',.:,.f,'„;,-,';,.--'4-, _ - - : . \ A - ' . y . , ,' - " ' . - - ' , , , ' , ' • ,,- . / .--'•' - - ,' ' - . ' ' ' -' '-'-'---- -- -

Kwaliteits risico's 
• Risico..-.' Beheersmaatregel 
Niet alle reparatieposten Zijn voorzien van een • 
kwaliteitsnorm 

Afname door scheepsbemanning; , - -
.Tussentijdse, controle engineers;. -
-Afname werkzaamheden. door -v -
endineers . 

Vei l igheidsrisico's 
Risico Beheersmaatregel . 
Het projectteam weet niet exact wanneer Uitvoerend 
personeei werkzaamh'eden uitvoeren aan-bóord;--• 
samenkomst van conflicterende werkzaamheden is' - . 
hiermee moeilijk te voorkomen. 

-Shipmanager dient veelvuldig aan 
boord te zijn, 
productiemanagers/werkvoorbereiders 
nemen contact .op met shipmahagér 
voor aanvanq-van wérkzaarnhedën?' • 

Gëbruikelijke toegangsroute voor.het schip op de 
stelplaats IS niet.veilig ,genoeg 

-Toegangsroute middelS'trappenportaal • 
. met veilige-overstap van portaal naar.-
-•schip-.;,------; ..- - ..-:.-;'. ..... '.. .:'3!:'vSl: 

Achterblijvende-brandstof in tahkeh-' Brandstoftanken dienen volledig 
geleegd en gereinigd te worden: 
Brandweer verleent toestemming 
betreden tanken na goedkeur 
luchtmonster. 

O 
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Onderhoud 
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Status 

WinterpnderhoudvKJDGD pér iode 2 0 1 2 / 2 0 1 3 
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Installatie OmscH Detailbeschrijving Type Uren 
Materiaal 
kosten 

Ültbestedings 
kosten " ": 

Algemeen 
Algeriiëen  
Algemeeh  
Algemeen 

Algemeen- Indirect ASOL- • ASOL 1st 
Algeméén 

Projectmanagement' 
Engineering--

ASOL 23 € 1.495,00-
ASOL 

Werkvoorbereiding ASOL 3:445,00 •  
4.875,00: 

Algéméèn 
Algérëiéé'n' 

erneën' 

Algeméén 

Indirect'Garantie. 
Projectmanagement 
Ënqineerinq 
Werkvoort 

Indirect ADDW ADDW 60 
Onvoorzien ADDW 14 Aiqëmëën, Project nianaqement  
Engineèrinq 

ADDW 
910,00  
260.00 

ADDW 28 Algemeen Werkvoorbereiding ADDW 14 € 
€_ 1..820,'0&  

910,00 

| € 137.094,75 | € 23:870,00 •]!•€ - l:8QQ:;0Q | € 162: 764,75; 

'•'••••'ty^ 
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