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De betreffende projectleider (of zijn gedelegeerde) dient voor afhandeling van de afwijking zorg te dragen.
Werknummer
4132020
Locatie
Hogeweyselaan te Weesp

Datum

Rapport datum
(Hoofd)uitvoerder
Toetser

27-5-2014
3-6-2014

T¡jd
Volgnr.

11:00

- 13:00

1

Ramon Wonink / Gert-Jan Pennekamp
l. van der Haagen / John van den Berg

Algemeen / samenvatting
Ondanks dat het werk lean gepland is en uitgevoerd wordt, heerste er rust en overzicht. Het werk ziet er beheerst en
acceptabel uit. Straatmakers keurig de spullen voor elkaar
Om de uitvoerder te ontlasten zou een goede voorman geen overbodige luxe zijn. Hij zou dan op het werk alles goed
kunnen aansturen en regelen. Uitvoerder heeft dan meer tijd en overzicht op de andere zaken.

Aandachtspunten
Houdt de afzettingen goed in de gaten. (Het werkvak zoveel mogelijk dicht houden).
Losliggende materialen spoedig opruimen, om struikelen/vallen tegen te gaan.
Zorg dat materialen netjes gescheiden zijn (bouwhekken tussen pvc), dit levert geld op

Geconstateerde afwijkingen: Zie de rode tekst in de kolom opmerkingen

Op het werk heerst er een rustige en opgeruimde
sfeer. Mensen zijn goed geinstrueerd en weten
waat ze aan toe zijn.
Het werk is lean gepland en dat komt ook naar
voren in de snelheid.

Er zou meer aandacht besteed moeten worden
aan het dichthouden van de toegang tot het
bouwterrein, verkeer kan gemakkelijk het
werkterrein binnen rijden, Houdt de hekken zoveel
mogelijk dicht, of zorg voor een chicane.
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Opmerki
Op een enkeling na heeft iedereen keurig instructie
gehad en hiervoor getekend.
Diegene die niet getekend hebben, die zijn terug te
vinden op de digitale startwerkinstructie van KWS.

Wel aandacht voor het "dichtstbijzijnde ziekenhuis"
Dichtstbijzijnde ziekenhuis is het AMC Amsterdam
gens de papieren wordt je nu naar Blaricum
rd.

Dit is ook wel een belangrijk punt voor de werking om hier beter naar te kijken

ln

container en schaftwagen staan een aantal

jerrycans waar geen etiketten op staan.
Stickers zijn wel aanwezig in de schaftwagen
ln de container ontbreekt een lekbak. Dit is direct
gecommuniceerd met Sander van Hecke. Deze
z.s.m. geplaatst.

Aandacht voor losliggende materialen op voetpaden
Aandacht voor materialen die op looproute staan
afzetten met een schrikhek.
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Container en brandblusser niet gekeurd.
Ook de elektrische installatie is niet aantoonbaar
gekeurd.
Dit is direct opgepakt door Sander van Hecke en
wordt z.s.m. gekeurd.

tussen het ou e pvc wat
moet
worden.
Dit kan veel schade
afgevoerd
geld
kosten aangezien de
opleveren en dus
afzetting gehuurd is.

bedrijf Simonis maakt in onderaanneming het straatwerk. Alles wordt machinaal
uitgevoerd, zelfs het profileren van de zandbaan
Voor velen een goed voorbeeld zoals het hoort.
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De betreffende projectleider (of zijn gedelegeerde) dient voor afhandeling van de afwijking zorg te dragen.
Geconstateerde afwiikinqen: Zie de rode tekst in de kolom opmerkingen.

Afbeelding(en)

Opmerking(en
Al het materieel van straatmakersbedrijf Simonis
is gekeurd. Alle certificaten en kraanboek zijn
aantoonbaar. Simonis was blijdat hier naar
gevraagd werdt. De opmerking, je moet altijd alles
voor elkaar hebben, maar er wordt nooit naar

w1117

R

gevraagd.

Materialen in opslag keurig achter de hekken in de
parkeervakken, langs de rijbaan zichtbaar afgezet
met geleidebakens.

regel

Opgesteld door KAM-coördi nator

Voor gezien door (Hoofd)uitvoerder / Projectleider

Naam :

Naam

L van der Haagen / John van den Berg

Functie
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Datum

:

Datum

3-6-2014
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