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Lloyd’s Register heeft voor de 
afdeling Bouwbegeleiding van 
Movares recentelijk twee verschil-
lende opleidingen verzorgd. In 
overleg met het ingenieursbureau 
werd een wereldwijd erkende 
opleiding tot leadauditor uitgerold 
voor medewerkers op HBO-niveau. 
Voor de overige medewerkers 
ontwierp Manfred Lit van Lloyd’s 
een custom-made programma om 
hen tot auditor op te leiden. 

Edwin Zijlstra, Projectmanager/
Teamleider Bouwprocesmanagement 
bij Movares: “Mijn afdeling begeleidt 
infrastructurele projecten waarbij het 
steeds belangrijker wordt om aan te 
tonen dat de aannemer zijn werk-
zaamheden goed heeft uitgevoerd. 
Daar heb je contractkennis voor nodig 
en kennis van de wijze waarop je deze 
materie benadert tijdens het toetsen 
en auditeren. Daarom heb ik Lloyd’s 
benaderd om een deel van onze 
mensen te helpen op een hoger 
abstractieniveau te denken.” 
Het team van Zijlstra begeleidt de 
uitvoering van projecten op het 

momenten. In de nieuwe contract-
vormen, zoals de UAVgc-contracten, 
moet de aannemer zelf steeds meer 
aantonen dat hij voldoet aan de 
criteria uit het contract. Je ziet dat 
veel technische kennis bij opdracht-
gevers weggaat en er meer op 
management- en procesniveau 
gestuurd wordt. Hierdoor bestaat het 
risico dat er een kloof ontstaat tussen 
de werkzaamheden buiten en de 
processturing, omdat de technische 
kennis bij de opdrachtgevers ont-
breekt. Daardoor wordt onze rol 
steeds belangrijker: onze technische 
kennis in combinatie met contract-
kennis en risico-gestuurd denken. Als 
je als opdrachtgever niet weet wat je 
niet weet, kun je er ook niet naar 
vragen. Wat er steeds meer gebeurt is 
dat vooral veel juristen met elkaar 
aan tafel zitten. 

gebied van infrastructuur voor 
opdrachtgevers als ProRail, Tennet, 
Rijkswaterstaat, provincies en 
gemeenten. “Zij hebben vaak zelf 
onvoldoende technische kennis in 
huis, dus huren ze ons in. Een aantal 
van de mensen uit onze afdeling 
waren al auditor en bevoegd om 
processen door te lichten. Daarnaast 
heb ik een groep mensen die ontzet-
tend goed zijn in techniek, maar dat 
niet in het juiste jargon wisten vast te 
leggen. Wat je wilt voorkomen is dat 
er een situatie ontstaat waarin wij en 
onze opdrachtgevers elkaars taal niet 
meer spreken.”

Technische kennis
Tien jaar geleden had je echte 
toezichthouders die iedere dag op de 
bouwput bij de aannemer liepen, 
aldus Zijlstra. “Ze hadden veel 
bevoegdheden in het al dan niet 
goedkeuren van de kwaliteit van de 
uit te voeren werkzaamheden. Ze 
waren letterlijk de ogen en oren van 
de opdrachtgever met mandaat om in 
te grijpen als de kwaliteit niet goed 
was. Er waren veel fysieke contact-
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de bevindingen uit de eerste twee 
sessies zijn er ook nog wijzigingen 
doorgevoerd. Zo is het examen 
bijgesteld en zijn er casussen 
toegevoegd. Tot tevredenheid: 
iedereen was echt te spreken over
het resultaat.”

Verbinding leggen
Lloyd’s heeft de opdracht bij Movares 
inmiddels afgerond. Zijlstra: “Een deel 
van mijn team heeft het meteen heel 
goed opgepakt; een ander deel is zich 
nog aan het ontwikkelen. We hebben 
met Lloyd’s afgesproken dat we gaan 

kijken of en hoe we dit verder op-
pakken. Deze wijze van contractbege-
leiding ontwikkelt zich al jaren. Het 
toetsen van aannemers op techniek 
en proces bij een grote verscheiden-
heid aan projecten doen wij ook al 
vele jaren. Binnen Movares hebben 
we sinds enkele jaren een team van 
leadauditors. Door het opleiden van 
de uitvoeringsbegeleiders hebben zij 
meer handvatten gekregen hoe deze 
toetsingen vast te leggen en is er een 
verbinding ontstaan tussen contract-
eisen, techniek en aantoonbaarheid 
en het daarbij behorende jargon.” 

Is dat wel een goede ontwikkeling; 
moeten we het niet gewoon over het 
project in uitvoering hebben? Maar 
dat is wel de reden waarom we 
Lloyd’s Register hebben ingeschakeld: 
de vakmannen die de techniek 
beheersen moeten kunnen spreken in 
de taal van een jurist. Als dat lukt, 
ontstaat er een win win-situatie, zelfs 
een synergie.” 

Bewezen methodiek
Manfred Lit was namens Lloyd’s 
verantwoordelijk voor het uitrollen 
van de opleiding tot leadauditor en 
voor de custom-made sessies bij 
Movares: “Ik denk dat wij goed in 
staat zijn om precies datgene aan te 
bieden waar de klant om vraagt en 
dat we op een kundige en profes-
sionele wijze mensen kennis kunnen 
bijbrengen. Als trainers gaan we in 
contact met de groep om eruit te 
halen wat erin zit. De custom-made 
methodiek heeft zichzelf bewezen. 
Meestal staat er één trainer voor de 
groep, maar als de groep groter wordt 
dan acht mensen breiden we of het 
aantal trainingsdagen of het aantal 
trainers uit. Auditen moet je leren 
door het te doen, dus er moet veel tijd 
worden besteed aan oefenen.” De 
ervaringen van de deelnemers aan de 
sessies zijn positief, zegt Zijlstra: “Van-
wege een organisatiewijziging bij 
Movares hadden de eerste twee 
groepen een wat korte voorberei-
dingstijd. Maar Manfred wist er 
ontzettend goed op te anticiperen. Hij 
heeft het programma aangepast om 
toch aan te haken bij het beginniveau 
van de toezichthouders en uitvoer-
ingsbegeleiders. Naar aanleiding van 
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“Tien jaar geleden had je echte toezichthouders die iedere dag op de bouwput 
bij de aannemer liepen. Ze hadden veel bevoegdheden in het al dan niet 
goedkeuren van werk. Er waren veel fysieke contactmomenten. Nu moet de 
aannemer zelf steeds meer aantonen dat hij voldoet aan de eisen uit het 
contract.”
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