Directievoering

1.1

Voordelen van directievoering

De voordelen van een goede directievoering zijn:
- u krijgt de kwaliteit die u wenst (vaak beschreven in bestek);
- u betaalt niet te veel voor de werkzaamheden;
- u bent er minder tijd aan kwijt.

1.2

Afspraken met NLI

U maakt ook eerst afspraken met ons waarop u ons kunt aanspreken. De taken die wij voor u
uitvoeren leggen wij SMART vast. Dit betekent Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden. Wij spreken met u af wanneer u wat van ons kunt verwachten.

1.3

Wat doet NLI voor u?

Directievoering doen wij voor u op beheer en onderhoud en op projecten. De volgende zaken voeren
wij voor u uit:

1.3.1

Analyseren afspraken

Welke afspraken liggen er vast in het contract? Denk hierbij aan eisen t.a.v.:
- doorlooptijden schades en storingen;
- muteren gegevens in beheerbestand;
- uitvoeren remplace en rapportage er van;
- werkoverleg en verslaglegging;
- opvolging actiepunten;
- afspraken over standaard materiaal (voorraad);
- eisen vanuit ingediend Plan van Aanpak aannemer.
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1.3.2

Wat doet NLI vervolgens?

1.3.2.1 Maandelijkse rapportage
Wij rapporteren maandelijks (bureaustudie) of afspraken worden nagekomen door het opstellen van
rapportages.

Wij voeren 4 maal per jaar een nachtschouw uit en controleren daarna of reparaties buiten ook echt
worden uitgevoerd binnen de gestelde termijnen.
Wij controleren of er ook sprake is van herhaalstoringen (is er dan wat anders aan de hand?) en of er
sprake is van storingen uit het remplacegebied (garantie lampen).

1.3.2.2 Schademasten
Wij keuren schademasten goed (of niet). De intake krijgen wij binnen van de aannemer en deze
controleren wij of het nodig is om de schade te vervangen. Vaak wordt er geprobeerd schades te
melden terwijl het dan vaak gaat om scheefstand, versleten masten. Dit zijn geen verhaalbare
schades en deze kunnen niet volgens het contract worden afgerekend.
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Wij geven aan wat er moet gebeuren en hoe dit afgerekend moet worden. En wij geven aan welk
materiaal er terug moet komen. Meestal stellen wij hiervoor een standaard materialen boek op
zodat de aannemer hiervoor ook een juiste voorraad kan aanleggen.

Hierbij doen wij ook een steekproef (gelijk met nachtschouw) of schademasten juist zijn uitgevoerd.
Denk hierbij aan: lichtmast staat recht, afgevuld met zand, genummerd, juist
masttype/armatuurtype, beschadigingen.

1.3.2.3 Remplace
De aannemer moet vaak remplace uitvoeren. Hij kan zelf met een voorstel moeten komen of de
opdrachtgever maakt een voorstel. Dit doen wij ook voor u. Er zijn afspraken gemaakt wat er bij een
remplace moet gebeuren. Denk aan: datum op lamp noteren, schoonmaken armatuur, invetten deur,
rapporteren overige gebreken, mutaties doorvoeren in beheerpakket.
Wij controleren of de aannemer proactief komt met een planning en de werkzaamheden rapporteert
zoals besproken. Ook doen wij buiten een steekproef of lampen echt vervangen zijn en de
lampdatum is genoteerd en de deur ingevet en of de mutaties zijn verwerkt.

Wij controleren ook buiten of na de remplace de lampen het wel doen. Dit moet de aannemer ook
doen (of met omvormer of tijdens normale bedrijfsuren).
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1.3.2.4 Gegevensbeheer
De aannemer moet vaak een beheerbestand bij houden en zorgen dat dit up to date blijft. Wij
controleren of het pakket voldoet aan de voorwaarden die de opdrachtgever heeft gesteld en of de
mutaties worden verwerkt t.g.v. storingen, schades, projecten, remplace. Vaak is hierover een
termijn afgesproken.

1.3.2.5 Klusjes en projecten
Voor klussen en projecten verzorgen wij een plantekening met een stuklijst. Voor grotere projecten
verzorgen wij ook het plan en een bestek en prijsaanvragen (meervoudig, Europees). Vaak staan
materialen die nodig zijn niet in het bestek. Het kan dan lonend zijn om meerdere prijzen op te
vragen. Het is dan ook verstandig om af te spreken met de aannemer welke werkzaamheden hij kan
verwachten op basis van het bestek.

1.3.2.6 Overige afspraken
Er zijn diverse overige afspraken die gemaakt worden tijdens het contract. Denk hierbij aan afspraken
die gemaakt worden in een overleg en actiepunten die worden vastgelegd. Hierop moet een
aannemer ook gestuurd worden. Wanneer krijg je antwoord? Belt of mailt hij terug? Hoe ga je hier
mee om? Wij ontzorgen u door deze afspraken te bewaken en er eventueel sancties op te leggen.
Sancties over deze zaken liggen vaak niet vast in het contract maar het kan wel resulteren in het niet
aanvragen of gunnen van klusjes bij die aannemer.
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1.3.2.7 Facturatie
Wij controleren voor u de termijnstaten t.a.v. onderhoud en de facturen van schades, klusjes en
projecten. De aannemer wil nog wel eens proberen wat extra posten op te voeren of het bestek wat
anders interpreteren dan bedoeld is.
Moet op onderstaande factuur de schade herstelt worden en de mast vervangen (dubbelop)? En is er
geen nummer aangebracht, KLIC aangevraagd, revisie doorgevoerd?
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