OVL informatiedeck
Liander en uw openbare verlichting

Beheert het netwerk voor gas en stroom

Agenda
Aannemer ‘Hybride’

De aanleiding
Het contract met
Ziut loopt af.

Introductie

Aanpak

De samenwerking tussen
Liander en uw OVL
aannemer.

16c

Algemeen: de inrichting
Nieuwe inrichting Liander.

Aannemer

Hoe werkt het
De verschillen in de 16c
inrichting.
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Het contract met Ziut loopt af eind 2018 en kan niet meer verlengd worden.

Liander directiebesluit: aanbestede werkzaamheden weer zelf doen.
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De Uitgangspunten
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1 loket
OVL-beheerder

1 arbeidsgang
faciliteren

Grip op
kennis

Uitvoering door
aannemer

Eerlijke
concurrentie

Grip op
veiligheid

Lage
Net specifieke
Maatschappelijke Werkvoorbereiding
kosten
door Liander 5

De aanpak
•

Werkpakket niet aanbesteden, maar
inkopen.

•

Publicatie van een standaard contract,
standaard bestek en vaste aannemers
prijzen.

•

Publicatie: Vrijdag 07 september 2018.

•

Na contracteren 2 maanden implementatie
periode op werkwijze en systemen.
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Minimum eisen aannemer
Minimum eisen

Notities

1

Aannemer bezit over een overeenkomst (onderhoud of
project contract) met de Gemeente voor bovengrondse
OVL werkzaamheden

• Ten behoeve van één arbeidsgang

2

Aannemer bezit over een CKB-certificering K-A

3

Aannemer bezit over een CKB-certificering K-B2

4

Aannemer bezit minimaal over een WKA percentage
van 20%

Met de CKB-certificering valt samen:
• Beschikt over een ISO 9001 certificaat
• Beschikt over een VCA certificaat
• Voldoet aan specifieke proces-eisen
waarvoor CKB certificatie is
aangevraagd
• Voldoet aan algemene eisen aan
kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de
CKB
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Aannemer beschikt over een G-rekening

6

Werkzaamheden worden conform de BEI uitgevoerd
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*In dit overzicht zijn geen recente
mutaties verwerkt.

Standaard (Hybride)
Gedeeltelijk 16c
16c
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Hybride (standaard)
•

OVL beheerder

•
•
•
•
•
•
•

Hybride overeenkomst

•
•

Liander

De OVL beheerder contracteert een aannemer voor werkzaamheden aan de
bovengrondse openbare verlichting.
Liander legt de contractsituatie tussen aannemer en gemeente vast in ‘’bijlage D’’ van
het hybride contract, dat is afgesloten tussen Liander en aannemer (conform eisen).
De OVL beheerder geeft werkzaamheden aan de bovengrondse openbare verlichting
in opdracht bij de aannemer.
De OVL beheerder vraagt de bijbehorende werkzaamheden aan bij Liander voor het
ondergrondse deel van openbare verlichting.
Opdracht verstrekking voor ondergrondse werkzaamheden vind plaats tussen Liander
en (dezelfde) aannemer.
Tijdens de uitvoering voert Liander de veiligheidstaken uit in afstemming met de
aannemer.
Na afronding werkzaamheden levert de aannemer de revisie aan van de nieuwe net
situatie via de aannemers portal.
De aannemer krijgt de ondergrondse werkzaamheden vergoed middels self-billing
volgens de vaste landelijke tarieven gesteld in het Liander OVL bestek.
Liander brengt de ondergronds verrichte werkzaamheden in rekening bij de OVL
beheerder volgens de bekende klanttarieven.
De facturatie voor het bovengrondse deel vind plaats tussen de aannemer en de OVL
beheerder.

Aannemer

Contract situatie (eenmalig)

Veiligheidstaken

Autorisatie (eenmalig)

Revisie oplevering

Opdracht bovengronds

Facturatie ondergronds

Opdracht ondergronds

Facturatie bovengronds

Nettoegangsdienst

Nettoegangsdienst facturatie
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Hybride (geautoriseerde aannemer)
•

OVL beheerder

•
•
•
•
•
•
•
•

Hybride overeenkomst

•
•
Liander

Aannemer

De OVL beheerder contracteert een aannemer voor werkzaamheden aan de
bovengrondse openbare verlichting.
Liander legt de contractsituatie tussen aannemer en gemeente vast in ‘’bijlage D’’ van
het hybride contract, dat is afgesloten tussen Liander en aannemer (conform eisen).
De OVL beheerder mandateert (eenmalig) de aannemer om als aanvrager opdrachten
bij Liander af te roepen.
De OVL beheerder geeft werkzaamheden aan de openbare verlichting in opdracht bij
de aannemer.
De aannemer vraagt de bijbehorende werkzaamheden aan bij Liander voor het
ondergrondse deel van openbare verlichting.
Opdracht verstrekking voor ondergrondse werkzaamheden vind plaats tussen Liander
en de aannemer.
Tijdens de uitvoering voert Liander de veiligheidstaken uit in afstemming met de
aannemer.
De revisie van de nieuwe netsituatie wordt naar Liander gestuurd door de aannemer.
De aannemer krijgt de ondergrondse werkzaamheden vergoed middels self-billing
volgens de vaste landelijke tarieven gesteld in het Liander OVL bestek.
Liander brengt de ondergronds verrichte werkzaamheden in rekening bij de OVL
beheerder volgens de bekende klanttarieven (ook wel klantbijdrage).
De facturatie voor het bovengrondse deel vind plaats tussen de aannemer en de OVL
beheerder.

Contract situatie (eenmalig)

Veiligheidstaken

Autorisatie (eenmalig)

Revisie oplevering

Opdracht bovengronds

Facturatie ondergronds

Opdracht ondergronds

Facturatie bovengronds

Nettoegangsdienst

Nettoegangsdienst facturatie
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Opdracht tot facturatie

Aanvraag tot opdracht

OVL werkproces Hybride

De aanvrager (OVL beheerder
of gemandateerde aannemer)
dient de aanvraag in de OVL
portal.

De aanvraag beland bij het OVL team. Binnen 5
werkdagen geven zij een akkoord op de aanvraag.
Indien een langere doorlooptijd geldt vergeleken met
het standaard proces, of als de kosten significant hoger
uitvallen, wordt er telefonisch contact opgenomen.

Het werk wordt voorbereid
door de
werkstroombeheerders
van het OVL team.

De aannemer ontvangt uiterlijk 15
werkdagen na akkoord op de
aanvraag de opdracht via de MiAA
aannemers portal.

De OVL-beheerder ontvangt de
factuur van de gerealiseerde
eenheden.

Middels self-billing krijgt de aannemer
automatisch betaald.

Liander geeft binnen 10
werkdagen terug of de
revisie goed is.

De aannemer voegt één
(APCAD bestand) revisie
per klantvraag in via de
MiAA portal.

De aannemer meldt de
klus technisch gereed,
vanaf dit moment zijn
geen wijzigingen meer
mogelijk in de opdracht.

De aannemer voert binnen 30
werkdagen de OVL
werkzaamheden uit in opdracht
van Liander.
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1

Aannemer
machtigen in
de OVL portal

Nieuwe contract aannemer?
Treed in contact met ons OVL team
(telefoonnummer portal).

2

De aannemer
kan uw
aanvragen
verzorgen

Ook bij (eenmalige) project
contracten.
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Artikel 16c
•

Per 01-01-2019 zullen bestaande
contractafspraken worden overgenomen
van Ziut.

•

Werkafspraken maken over
maandrapportages (standaard format).

•

OVL team gaat veiligheid & kwaliteit
controles uitvoeren op aannemers.

•

Contractmanagement organiseert
jaarlijkse evaluatie omtrent naleving
contract.

•

Aanspreekpunt Liander blijft hetzelfde.
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Artikel 16c
•

OVL beheerder

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Liander

De OVL beheerder sluit een artikel 16c overeenkomst met Liander, dit stelt hem of
haar in staat om zelf het ondergrondse openbare verlichting werk aan te besteden.
De OVL beheerder contracteert een aannemer voor zowel boven- als ondergrondse
openbare verlichting werkzaamheden (maximaal 2, conform minimum eisen).
De OVL beheerder geeft werkzaamheden aan de openbare verlichting in opdracht bij
de aannemer.
De OVL beheerder vraagt nettoegangsdiensten aan ten behoeve van de openbare
verlichting aanvraag bij Liander.
Liander verstrekt de werk uitgifte na werkvoorbereiding terug naar de OVL beheerder
om de aanvraag te realiseren.
De OVL beheerder complementeert zijn of haar aanvraag met het ondergrondse deel
met behulp van de nettoegangsdienst uitgegeven door Liander.
Tijdens de uitvoering voert Liander de veiligheidstaken uit in afstemming met de
aannemer.
Na uitvoering wordt de revisie van de nieuwe net situatie door de OVL beheerder naar
Liander gestuurd.
Liander factureert de nettoegangsdienst met de OVL beheerder op basis van de
maandelijkse productiestaat aangeleverd door de OVL beheerder.
De facturatie voor het bovengrondse en ondergrondse deel vind plaats tussen de
aannemer en de OVL beheerder.

Aannemer

Contract situatie (eenmalig)

Veiligheidstaken

Autorisatie (eenmalig)

Revisie oplevering

Opdracht bovengronds

Facturatie ondergronds

Opdracht ondergronds

Facturatie bovengronds

Nettoegangsdienst

Nettoegangsdienst facturatie
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Opdracht tot facturatie

Aanvraag tot opdracht

OVL werkproces 16c

De OVL-beheerder dient de
aanvraag in de OVL portal.

De OVL-beheerder
ontvangt de factuur
op basis van de
opgeleverde
productiestaat.

De aanvraag beland bij het OVL team. Binnen 5
werkdagen geven zij een akkoord op de aanvraag.
Indien een langere doorlooptijd geldt vergeleken met
het standaard proces, of als de kosten significant hoger
uitvallen, wordt er telefonisch contact opgenomen.

De OVL-beheerder
levert een
maandelijkse
productiestaat aan.

Liander geeft binnen 10
werkdagen terug of de
revisie goed is.

Het werk wordt voorbereid
door de
werkstroombeheerders
van het OVL team.

De OVL-beheerder levert
één (APCAD bestand)
revisie per klantvraag in
via de contentserver.

De OVL-beheerder ontvangt
uiterlijk 15 werkdagen na akkoord
op de aanvraag de opdracht via
een digitale link.

De aannemer voert de OVL
werkzaamheden uit in opdracht
van de OVL beheerder.
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Projectontwikkelaar

OVL beheerder
Gemeente / provincie

Projectontwikkelaar

•
•
•
•

Periodieke factuur

•
•
•
•
•
Hybride overeenkomst

•
•

Liander

Aannemer

De projectontwikkelaar meld zich als klant (‘OVL beheerder’) bij het OVL team.
De projectontwikkelaar contracteert een aannemer voor werkzaamheden aan de
bovengrondse openbare verlichting (dat kan dezelfde partij zijn).
Liander legt de contractsituatie tussen aannemer en klant vast in ‘’bijlage D’’ van het
hybride contract, dat is afgesloten tussen Liander en aannemer (conform eisen).
De OVL beheerder geeft werkzaamheden aan de openbare verlichting in opdracht bij
de aannemer.
De projectontwikkelaar vraagt de bijbehorende werkzaamheden aan bij Liander voor
het ondergrondse deel van openbare verlichting.
Opdracht verstrekking voor ondergrondse werkzaamheden vind plaats tussen Liander
en (dezelfde) aannemer.
Tijdens de uitvoering voert Liander de veiligheidstaken uit in afstemming met de
aannemer.
Na afronding werkzaamheden levert de aannemer de revisie aan van de nieuwe net
situatie via de aannemers portal.
De aannemer krijgt de ondergrondse werkzaamheden vergoed middels self-billing
volgens de vaste landelijke tarieven gesteld in het Liander OVL bestek.
Liander brengt de ondergronds verrichte werkzaamheden in rekening bij de OVL
beheerder volgens de bekende klanttarieven.
De facturatie voor het bovengrondse deel vind plaats tussen de aannemer en de OVL
beheerder.

Contract situatie (eenmalig)

Veiligheidstaken

Autorisatie (eenmalig)

Revisie oplevering

Opdracht bovengronds

Facturatie ondergronds

Opdracht ondergronds

Facturatie bovengronds

Nettoegangsdienst

Nettoegangsdienst facturatie
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Consortia

OVL beheerder
Gemeente / provincie

Consortium /
Ingenieursbureau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hybride overeenkomst

•
•
Liander

Aannemer

De OVL beheerder contracteert een aannemer voor werkzaamheden aan de
bovengrondse openbare verlichting.
Liander legt de contractsituatie tussen aannemer en gemeente vast in ‘’bijlage D’’ van
het hybride contract, dat is afgesloten tussen Liander en aannemer (conform eisen).
De OVL beheerder mandateert (eenmalig) het consortia om als aanvrager opdrachten
bij Liander af te roepen.
Het consortia geeft werkzaamheden aan de openbare verlichting in opdracht bij de
aannemer.
Het consortia vraagt de bijbehorende werkzaamheden aan bij Liander voor het
ondergrondse deel van openbare verlichting via de klantportal.
Opdracht verstrekking voor ondergrondse werkzaamheden vind plaats tussen Liander
en de aannemer.
Tijdens de uitvoering voert Liander de veiligheidstaken uit in afstemming met de
aannemer.
De revisie van de nieuwe netsituatie wordt naar Liander gestuurd door de aannemer.
De aannemer krijgt de ondergrondse werkzaamheden vergoed middels self-billing
volgens de vaste landelijke tarieven gesteld in het Liander OVL bestek.
Liander brengt de ondergronds verrichte werkzaamheden in rekening bij de OVL
beheerder volgens de bekende klanttarieven (ook wel klantbijdrage).
De facturatie voor het bovengrondse deel vind plaats tussen de aannemer en het
consortium.

Contract situatie (eenmalig)

Veiligheidstaken

Autorisatie (eenmalig)

Revisie oplevering

Opdracht bovengronds

Facturatie ondergronds

Opdracht ondergronds

Facturatie bovengronds

Nettoegangsdienst

Nettoegangsdienst facturatie
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Daarnaast…
Grootschalige vervanging voor
LED armaturen? Toekomst
vast beleid Liander.
Schademasten blijven
(voorlopig) volgens de huidige
procedure lopen.
Maandelijkse prestatie
rapportage aannemer.
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KPI’s

Veiligheid &
Kwaliteit

Klanttevredenheid

Tijdigheid

19

20

21

Normstelling vangnet
Keten KV
CateOnderwerp
gorie

S2

Montagefout elektra (S2)

V1

Veiligheidstekortkomingen totaal

K1

Kwaliteitstekortkomingen totaal

Norm
Toelichting
MA-KPIvi= Het aantal geconstateerde storingen t.g.v. verwijtbare montagefouten /
aantal uitgevoerde opdrachten.
Toelichting: bron klantklacht
De schroeven van de aansluitklemmen zijn niet conform de vastgestelde norm
(aandraaimoment) aangedraaid. Conform de elektrische montagevoorschriften (N en
X bladen) X2020.
De bedrading zit los in de hoofdzekering / hoofdschakelaar / groepenkast van de klant
De bedrading voldoet niet aan de maximale stroom in tabel 7.4 van NEN Norm:
Elektrisch Montagevoorschriften (N en X bladen) X2020-14

<1,2‰

Trede 1

Trede 2

Trede 3

Trede 4

OG

BG

OG

BG

OG

BG

OG

1,2‰

<1,5‰

1,5‰

<2‰

2‰

<2,5‰

2,5‰

MA-KPIva= Het percentage van het aantal (metergerelateerde) veiligheidsitems zonder
MAMAMAMAMAMAMAMAtekortkoming geconstateerd tijdens willekeurige kwaliteitscontrole / het totaal aantal
KPIv
KPIv
KPIv
KPIv
KPIv
KPIv
KPIv
KPIv
gecontroleerde (metergerelateerde) veiligheidsitems geconstateerd tijdens willekeurige >99,5%
≤99,5% >99,0% ≤99,0% >98,5% ≤98,5% >98,0% ≤98,0%
kwaliteitscontroles.
MA-KPIq= Het percentage van het aantal (metergerelateerde) kwaliteitsitems zonder
MAMAMAMAMAMAMAtekortkoming geconstateerd tijdens willekeurige kwaliteitscontroles / aantal
MA-KPI
KPIq
KPIq
KPIq
KPIq
KPIv
KPIq
KPIv
gecontroleerde (metergerelateerde) kwaliteitsitems geconstateerd tijdens willekeurige
≤95%
>98%
≤98% >97,0% ≤97%
>96%
≤96%
>95% v
kwaliteitscontroles
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Maatregelen vangnet per trede
Cat

Onderwerp

Trede 1

Trede 2

Trede 3

Trede 4

Advies aan de directie:
• Stilleging werkzaamheden bepaalde periode.
S2

V1

• Montagefout elektra (S2)

Veiligheidstekortkomingen
totaal

• Opstellen
verbeterplan

• Opstellen
verbeterplan

• Opstellen
verbeterplan

• Opstellen
verbeterplan

• Opstellen verbeterplan

• Advies aan de directie, Mogelijke opties zijn:
1. Temporisering werkvoorraden of productie per monteur
2. Boete* contract
3. (gedeeltelijke) stillegging werkzaamheden aan de directie
(bepaalde termijn of monteursgroep)

Wanneer bij doorstart van werkzaamheden binnen
vastgestelde termijn geen verbetering optreedt:
Advies aan de directie:
• Aannemer voert geen KV opdrachten meer uit.

• Advies aan de directie om de aannemer geen KV
opdrachten meer te laten uitvoeren.

Advies aan de directie:
• Stilleging werkzaamheden bepaalde periode.
K1

Kwaliteitstekortkomingen
totaal

• Opstellen
verbeterplan

• Opstellen
verbeterplan

• Opstellen verbeterplan

Wanneer bij doorstart van werkzaamheden binnen
vastgestelde termijn geen verbetering optreedt:
Advies aan de directie:
• Aannemer voert geen KV opdrachten meer uit.
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Samenvatting
Hybride

16c

Liander voert regie over het gehele proces, van
aanvraag tot facturatie.

Regie op het proces ligt bij de OVL-beheerder.

Liander is als opdrachtgever verantwoordelijk
om de werknemer veilig te laten werken.
Daarbij hoort ook de bodemrapportage van de
Liander bodemdesk en vergunningen bij.

De OVL-beheerder is verantwoordelijk voor de
werknemer en omgevingsveiligheid en zorgt
zelf voor de bodemonderzoeken &
vergunningen.

Rapportage op de uitvoering KPI’s:
• Veiligheid en Kwaliteit
• Klantgemak
• Tijdigheid

Rapportage op de uitvoering KPI’s:
• Veiligheid en Kwaliteit

Liander factureert per aanvraag op basis van
gerealiseerde eenheden (klanttarief).

Liander factureert op basis van de
maandelijkse productiestaat
(nettoegangsdienst).
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Overzicht aannemers
Aantal contracten
60
50
40
30
20
10
0

Aantal 16c:

21-6-2019

Aantal Hybride

25

Bijlagen
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Beheren

Inregelen

Hybride Contractbeheer
Hybr.

OVL beheerder
De OVL beheerder treedt in
contact met de contractmanager
van Liander om een hybride
contract af te sluiten voor zijn
aannemer. *

Contractmanager

Aannemer

De contractmanager controleert met de OVL
beheerder of de aannemer een
overeenkomst heeft voor bovengronds.
Daarnaast controleert de contractmanager of
de aannemer aan de minimum eisen voldoet.

De contractmanager
sluit een hybride
contract af met de
aannemer.

Nieuwe aannemer
inregelen
Systemen, processen,
logistiek, instructie.
Ca. 2 maanden.

Jaarlijks organiseert de
contractmanager van Contract
Management een strategisch
overleg. Hierin worden de
kwaliteitscontroles en andere
contractafspraken besproken.

* Indien u uw contractmanager niet kent, bel dan 088 5426364 en volg het keuzemenu

Het OVL team
voert controle uit op
de werkzaamheden
van de aannemer.

De aannemer voert
OVL klussen uit in
opdracht van
Liander.

Inregelen

16c Contractbeheer
16c

OVL beheerder

Beheren

De OVL beheerder treedt
in contact met de service
specialist om een 16c
contract af te sluiten. *

Service specialist
+ Contractmanager Liander
Op initiatief van de service specialist wordt een eerste
gesprek georganiseerd om de uitgangspunten en risico’s
door te nemen met de OVL beheerder. De
contractmanager van Liander gaat mee. U kunt max. 2
aannemers aan te stellen.

Nieuwe aannemer
inregelen.
Systemen, processen,
logistiek, instructie.
Ca. 2 maanden

Jaarlijks organiseert de
contractmanager een
strategisch overleg. Hierin
worden de productiestaten,
kwaliteitscontroles en andere
contractafspraken besproken.

De OVL beheerder levert een
maandelijkse productiestaat
van gedane werkzaamheden.
* U kunt hiervoor contact opnemen met 088 5426364.

De service specialist en OVL
beheerder organiseren een gesprek
om de 16c overeenkomst vast te
leggen..

Het OVL team
voert controle uit op
de werkzaamheden
van de aannemer.

De aannemer voert
OVL klussen uit in
opdracht van de
OVL beheerder.
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